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--.*."--..ريدصث

فملظانه،وعظيموجههبجصيليقحمداً،العالمينربالنَهحمدبعد

لانبياهخالَمعلىوالسلاموالصلاة،لهأهذهوبماعليهوالثناء

:أقول،أجمعينوصحبهآلهوعلى،والمرسلين

*ْالذيالمتواضعالكتاببهذاالعربعةالمكتبةإلىعقَلأأنيسعدني

!لمغلوممنكانفإذا.((والفلسفةالثينبينالكلامعلم))أسمدِهأنآنَرررَ

بالأدللاالثينيةالعفائدعنالثفاعلِتضمنالذيالعلمهوالكرعلمأن

منالعدلِذبحثتضمن!دالدينبهْالمسائلعنالعقليالثفاعهذافإنالعقلدِة،

-والمعرهةوالطببعبةالمبنافبزبفبة!مسنوباتعلىالفلسفبةوالفضاباالمسائل

أنبصكنالكلامعلمبانبالقولالنسلبممعهيمكنلهذيالأمر.والِإخئدَلهِهَ

الحقبقبة.الاسلاميةالفلسفةلِمثل

العامبمعناها"الإسلاهيةالفلسفةكانتإذاأنهنلكيوضحوالذي

وْالتضوف،الخالصةالأسحميةوالفلسفةالكلامعلمهئثلاثمجالاتلَشمل

منانبثىْالذيهوالمجالاتهذهبينمنالكلامعلمأنالملاحظمنفإنه

1لفكريةالمشاكلبمعالجةالمتبلمونقامحيث،الإسلاميالحضاريالواقع

لطك،الاسلاهيةَالفكريةالحياةمسرحعلىضثارةكانتالتيةيدئاَدعلاو

بعدالمسلمينعايائ!واالنينالأخرىالثياناثأصحاباثارهاي!لاالمشاكل

"الآفهأمنويمنالمسلمينبعضاثارهاالتيأو،الإسلاميةالفئوحاث

"تككوكلأل!،المشكلاثلهذهالحلولبئقثعِالمتكلمونضام.للعقيدةالخاطئة

،أخرىجههَمنالعقلومعجهةمنالإسلامياللينمعمئمشعةالحلول

القطبين.هنينَاحدإلىالميلفيالئفاوتمع

،!!ي
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ثصلير

هن.لَثمهفيمامننفأوكات8الاسحصةلهبينةولبدكانبذأالكلامفعلم

الئيالاسلامبةا!حضارةمعَوماتاهممعالبطروحةللمشكعحتحهـول

بكادالذيالأمر.الإنسانيالعدىومعطياتالاسلاميالث!فىتنت

.الئصوفاوالخلصةالإسلامبةالفلسفةصالكلامكلبهينؤد

منذظهرالذفىالئراثهذاندرسلماذا:فيقولسائليسألقدولكن

التيالفكريةالمحشكلاتأنمع،الزمانمنلهَرنأعشرثلائةمنكِقربما

أننانِنحفي،الحاليالوقتفيمثارةلَعدلمالوق!فلكفيمثارةككت

أسلاقا؟يواجههالمماث!كلاثنواجهالأيامهذهفى

إلىنشطرأنندستطيعلأننا،لهعساؤلهذاعنالإجابهَسبيلوفي

الحضارفىللواكَععنالراهنالحضارىِالواقعباخثلافنسلمكناإذاأنقا

علىالفكريةالحياةمسرحعلىالمثارهَبالمشكلاثيتعلقفيماالثَراثى

الإسبلامييفسلفلا--انثأرئدراسةفيتكمنالئيالفكريةالأهميةفإنيص،

مواجهتهموكيفيةأحدادناتفكيرأساليبإلى،لتعرففيأساسأئتمئولهعا

قثموهاالتيالحلولفيمةومدىوجههمفيأثيرتالتيالفكريه!عشكئت

عندمانلكمنالمستفادهَالدروسنسئلهملكيونلك8المائ!كحتليذه

واجهتنامافإذا.ال!فكيرهذافيالضعفومكامنالفوةمواضعإلىنتعرف

المناسبةالحلولعننبحثأناستطعنا،راهنةو!ائثيةفكريةص!كلات

الئمسكومحاولينأسلافنافيهاوقعالتىالضعفجوانب!عمبئعلي!با

لثمهم.ظهر!1لئيةوَعلابصينب

فيماوخاصة،الفلسفيلَرائنالراسةانفيهالاشكالتيوالحقيقة

الملابسا!اعتبارحافيتضعأنينبغيكانإذ"لهكلامعلمبمجاليتعلق

-يما.-
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وي!لصت

فإنه،الماضيسلاميالاٍالواقعفيظهرتالثيالمخلطفةوالعقائديةالفكرية

حلفيمنهالاستفادهَيمكنمااعتبارهافىتضعأناهِللعيخبغي

بحثِالأهميةمنمسألهَوهذه.الراهنةوالفكريةالعقائدلِهَمشكدكنا

الفلسفةمجالفىوالدارسينالباحثبناهتمامموضعلَكوننًالِنبغي

الباحثنِنهؤلاءمنجداًقلعلأعثرأأننلاحظكناوان،الإسلاملِهَ

الأمر.بهذايهتمونالذلِنهموالدارسين

منعلدإلىالكدَابهذاقعممناقدفإننا،الأحودأيوعلى

:الفصول

حيثمنالكرعلمفيللبحثالأولالفصلخصصنافلقد

والخارج!ة؟1لداخليةنشألَهوعواملوئعريفهموضوعه

غيروالعقاثثيةالفكربة!تباراتأهمعنالئانيالفصلعدَلهناثم

وفارسبة.ومسبحبةبهوديةمن،الإسلاممنكلمولهانصدىالمَيالإسائمبة

علمنشاةفياليونانبةالفلسفةاثرلهىأشرناثم،وبونبةوبراهمةوصابئهَ

الكق.

والعقلألثبةالفكرلِهَالئباراتاهمصفبهنحدلما،صدالثلثالفصلأما

ومرجنهَوشيعةخوارجمن،الكلامعلملظهورمهثتالتيالإسلاميهَ

وجبرية.وقَنريهْومجسمةومشبههَ

ئ!يم،
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ثصير

النعربفصهها!صتجث8المعتزلةعنالرابع!فصلكانثم

فلسفى،طابعذكنظرياثمنتئضمنهاوماالخمسةوالأصولبالععتزلة،

نجمافولعنبالحثيثالضهذاخئمنائم،المعتزلةأسكلامبعضوص

اسبابه.وأهبمالمعزلهَ

الكعمعلمنِنبالمععزلهَفيالبحثليئضمنالخامسالفصلجاءولهَد

أهملىٍاأشرناثم،بالفلسفةالمعئزلةئائرمدىعنتحثطثاحيث،والفلسفة

الكلاملِةالثراساتمجالفى1لقلسفةوالدلِنبينيث!دلاتمثنننظرشِن

منأنهماباغباروالكمونالفردالجوهرنظريتىوهماالمعئزلةلد!

فلسفعاً.تفسطرأالطبثععةالموجوداثتفسلِرتحاولالتيأخظرلِا!أ

،الأشعريالمذهبعنللحدلِثعقدناهفقد،السادسالفصلأما

َه!الععلىالضوءانيَدلأئم،الأشعرلِةالمدرسهَنشأةعنهِلفلَحدلَنا!لحِث

المراحللىٍاعابرةشارةٍاأشرناثم،اليونانيةبالفلسفةالأشعريال!ذهب

الآراءأهمعنلَحثعدانلكوبعد،الأشعرىالمذهببهامرالتيالمخعالفة

منكلنظرفيالأشعريالمذ!فىتحثطبائم،ةصا!ئألالدىالكالمية

دَدنموضعكانلنهباغبارأخرىجهةمنو،لسلفببنجهةمن!فلاسفة

منهما.كللدى

ئحثئناحيث،للظع!فةلهؤالينقدعنالسايعالفصلجاء،وأخيرأ

منكانكثيرهَمسفلفىفئقهمث!ح8الفلاسنةوته!الغزتيعنهِف

،الحزئياثلهونبالكلياتاللهعلمومسالة،لهعالمقثممسألة:أهمها

.الأجسادبعثإنكارومسألهَ

!!ن
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تصلير

المساءةيدلى!دممنلكك1لشكربخالصمثَعتأإذفإني.وبعد

أخطاءمنالكئابهذافيوقععماأغنرفإنني،الكطابهتاإعدادأثناء

بنفسي.مراجعمَهمنتمكنيعدمبسبب

بالتوفي!.وبالثه.هذا

لحمى

تركيمحمةإبراهيم
طفلعفةقعصورنيىةت!ما

صلهثئباولا!دلاكليةوكيلى

وطصيسللألسعات

،!!ي
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الىأولاالفعل

الحذ،!ل!

نتنيأت!و!واول!في!عتو!وفو"
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!مفصل*ول

وموفعوممهالكلا"مملمتعريف

طصيص-

بضاهيوهو.الثيناصولعلماوالنوحبدعلمهوالكلامعلم

فييبحثالذيالعلمبأنهبعرفأنولِمكن.1لمسيحبةفي(")اللاهوتعلم

ونصرةالإيمانمضمونفهمبهثف!ليأساسعلىالدشِيةةديَدعلاأصول

.العبدة

معهيقنثرالذى1لعلمعلىئطلقالعلمهذافإن،اخرىوبعبارة

الشبه.رلهفعالحججبيرلدالام!لاملا4الثينيةالعقائدإثباتعلى

علصب!قفىو!صدعهابرتبها!ذى!مسيحيةدثَعهلطمص(+ع!)ءـه")1للاهوت1)

والاغر!ت.هب!خهلغهاويثفع،و!ضللهوحيضوهفيححكمأمذهبألدكونونلك

لهظصفةك!حفي،!م!الامعطيكعلىلولاْقيمفهفي!فلم!فةصيختلفو،للاست

!ذيهووحد.ولهلاهو!كنههالهكليعركلالسريروه!.وحد.لهص!علىتعود

كلمةوهولهمقطصالكتلب:هيلهسيصلهلاستعلمومصلار.اهر!سف!ينيستطى

لهكفعص.ولهتف!ري"الثينيةرثع!خلاو"لهسكونيةولهمعامع"لهحيالكنيم!ةوتعلع،الله

لهضثدبينوو!لنبام!تمريرل!حلهذىلشمهلهسيحي!فكرتار!خهولهلاصتوتريخ

لهخاسثعرنفيالأودطينمِةاهميابمرلحلمروف.والعلملهفلع!فةومقتضثات1لثينية

وسر،الالهلفكرةمعرض،لهطينيةلك!عمثاهماوعسط!يعالجومها18لميحدى

،والدَرمقوالنممة،والكنيعمةالفداه،وم!رالتجسيد،وسروالخلق،الأقثيى1لثالوث

الحثيثة4بالأفلاطونيةكثرأاوعسطينتلروف.الاشانىوالاختيارالالهية!قثرةرِمب

هى"حلسمةثانيةمرحلةهذاوتلا.أي!وجتمزألهفلع!فةص!تميزلالاهوتأوي!سم!

وحعد"ولهلأهوت1لفلسفةبميتثققأأ!متميزلهذى،ين!و!اتوماالعَثيم!كمرحلة

علمفيىصا!ألالهمرثع((اللاموتمِةلهخحصة)اوتغبر.بالعقهَمنهماكلموضوع

الكفولميك.!اللاهو!

،!!ي
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علصمم!س!لمنل"لأله!ص

1لعقلية،بالبراهينالثينيهَالمعئقداثعنالدفاعبهفصدالكلامفعلم

بالبراهينالمعئدَدا!هذهصحةإثباثمحاولة،أخرىجهةومن،جهةمن

.ةيلَدعلا

العالم،كحثوث،الثنيافيوافعالهوصفائهاللهذاتهووموضوعه

،الاهامونصب،الرسولكبعث،فمهماواحكامه،كالحشرةرخَالاوفى

.والعابوالئواب

هوبماالموجودهوموضوعهكثفيدالثيالأفولبعضوخماك

."موجود

العلومأعلىهوالذيالالهيالعلممعالكلامعلميف!تركوها

خالصأ،عطيأبحئأالموجودفيالعلحهـ!بحثهذاانإلا،النظر!ةالفلسفية

ئكونبحيث،وألائمرمجةالعطثة!لتهحيثمنلهكلامعلمهه!بحثب!نما

بهايحكم!قينهةفدلألله.المبطليننئبةمنبمنجاةوقواءه1لثدِننكلقاثد

لهنقل.صحيحمنايدهاماجانبلهىالضلصركح

النينالمتأخر!منإماهمالرافيهذااصحابينلهوفمحومن

.المزجهذاحاولواأفينمنأو،بالفلسفةالكلامعلمامتزاجعاصروا

علمعلىينطبقلالأنه،للصوابالمجانبة!مضرفيثعريفأنهويبثو

.ةل!وطلانطورائهوعبرنخمأتهمنذالكر

8!ض
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لوأل،لصفم!

الكلا"كلمثيعمية

!ر-!ي

الكلامبعلمالبحثمنالنوعهذاتعمميةممببفيالآراءاخدممفتوفد

بالمدكلمين.واصحابه

وفصولهابوابهلأن،كنلكسئميقدالكلامعلمبانقائلفمن

."كذافىبالكلام"أولأغُون!

فيالخلاففيهاوقعمسألةأهملأن،كنلكمئميدْهلبانهقائلومن

بالممبثملهالعلميمُسو،القر،نوخلقالةكلاممسألةهيالأولىالعصور

في.مسألةأهم

العينعنالمد.افعينهولاءلأن،كنلكم!ميقدبأنهقائلومن

!سكتونسابقأالناسأوفل!ع!بمانموضوعكفيتكلمواالإسلامي

مها.الخوضعننوع!تمبو

طريقةفىكانالعلمهذالأن،كنلكمئميقدبانهفانلومن

بالنسبةبلمنطقاشبهالثبن.ومعتقداتهاصولعلىوبرهنتهاستدلاله

الئابتومن.الكلامعلمفشميالئانىيرالفامعللأولعضُوف،للفلسفة

ائصالأبالفلسفةئئصلكثيرةوموضوعاثمشاكلبحثواقدالمتكلمينأن

.الكتابهذامنتمالبةفي،مواضعنلكسحدضحكماوثيقأ

فيوالمحاجهْالجثلينشئلأنه،كنل!مئميقدبانهلهَائلومن

.الفلسفياثفيالعليالاستدولالمنطق!علمكما8الشرمجا!

ي!بم،
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طصمصس--ص!ل،لأكله

1لمخالفينمعالكلامفيفرقىلأنه،كنلكسئميبأنهفاثلومن

.عيرهفىيكئرلمنحوعلى

هوصاراثلتهبقوة!لأله8كنلكسُميفدبانهقفلومن

هذا:الكلامينمنالأقوىفي!قالكما.،!اهمالهونمنالكلام

".الكقهو

بانةبم!مقاهذهيفعمرلهذيالرايفولالممكنمننهإلا

بينالخلافحولهاثار!نيالمسائلالنهمهرهيالالهيالكلاحمسألة

حدإلىالصراعاحتثعفي8المأمونزمنالسلمينعلماء

الكلامحثرثلنجدممغ!كلةحولوالحنابلةلهمعتزلةبينالاضطفاد

هذاعلىمهمسألةأهمتعممبهَاطبفتدَض،لنلكوطبقأ.الالهي

برمته.لهعلم

بالمعنى((لهكحم"لظة!متعم!علىنعئرنككلأنناولهولهع

255مشة)المتوفىلهحطحظكتبقي"المئكلم!"الأصطلاحي"وث!

خلقمحنةيومعركةسعانفىعائ!وق،"(ةي!الثم868-هجر!ة

1لنصفإلىيرجعإنماالاصطلاحينهن!اسئعم!كنرىظهذا1ن.القر

وموقف!قرأنخلقة!عمكولابد.!هجرةلهئالثلهقرنمنالأول

حنبل،!نموفضد!موفنلكفيلهمالعولةومعفمدةمنهاالمعتزلة

،مخلوقنأرَعلابانلوَع!لابمنولمكلال!مطهكمننلكلهيهىJوما

ولمنالبحثمناللونلهذانع!مية!جكالضروريمنجعلالذيهو

!ه.يخوضون
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طصمصس-لوأل،لصفم!

بهذاالكرعلمنسميةممببفيضلتالنيالاغباركسائرأما

.(2)لفظيةمماحكاثتكونكإلىاقربفهي،الاسم

وهو،أجزائهبأهملهنسمعة1لتوحيدبعلمأيضألِسمىالعلموهذا

مرجعوحدهوانه،اموانخلقفيوالفعلالذلاتفىدذالوحدةإثباورَ

قصد.كلومنتهىكونكل

علماءوباسم،تارةلهمتكلمبنبامممالعلمبهذاالمشتغلونويُسمى

ءاخرىنارةالنوحبد

اممملنإلىنشبرأنمجرمنالمعَامهذانتركأنشِبغيولا

أطلقثم،دئاَدعلامسائلفينظرمنكلعلىأولأئطلقكان))المتكلمين((

ومجرهمالمعئزلةيخلفونالنينالسنةأهلمنالمتكلمينعلىفلكبعد

الفلاصفة.وخاصهْالحرالعكيالنظرأصحابمن

)المضزلةالأولالجزه،الاسلاميينمذاهب:بثوىالرحم!مجدلمحكتور:انظر(2)

بعدها.وما7ص97115بيروت5للصلايي!1لعلمدار،(لأشاعرةوا

،!ِل
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صممعم!ل،لأكل

الكلا"مملمنيثعأةكواملى

!مكرس!

المؤمنونينئقلأنلأبدعامهَبصفةالثينانبهالمسفممنكانا"ذإ

كانوإذا،دئاَدعلافيالعقليالبحثمرحلةإلىالقلبينامِلالامرحلةمنبه

مجردأنهأو،لأهواءإرضاءًأونراغمننشاعلماأنعقلأنِدصورلا

ظهور!مًتحالدَيالم!ئض!اتأهمإلىناثميرانشِبغيلنلك،يلَمعترف

.(r)1لمسلمينلد!الكلا!علح

وأثرهير!لاافولالترنيفيسعلميقالسياسيالواق!*(أولآ)

:الكلاءملمن!ئعة!ِف

،(!)النييوفاةبعدالمسلمينبينالاضلافمنحثثمااولارز

بكرابوتولىضد،سياسيجوهرهفيخلافوهو.الامامةْفياختلافهم

الخلاف.محمآثرواولكنهمعليأ!ئرونالصحابةكباربعضوكانالخحفة

عهدفيلهمسلمينلمحمتياءلابمتفحلكلهىالح!هذاعلىالأمراسنمرولهَد

ببقحلهذىغمانلئَمبالأمرفئهىوفعليةانصارصفضلأعثمان

ولح!المعملمونئقائلبل،لعليالأمر!س!عَرولم.مصرامجهعلىالفتنة

عامأ.ثلائون،(!)نبيهموفاةعلىلِمض

رر")لهمضزلهَ(الأوللهعز.5لهكلا!علعفى:صبصاحمدلهكتور:فظر،للاستزدة(3)

بصها.وما؟5صر5؟859بوو-4لهعربيةَهم!نلا

،!ل
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!لصمصس-ىلكأل،لصقم!

عنلزمإذ،وصفينالجمليْدعْهلاوفيبانتصرهعلييهنأولم

الثابتومن.(بالخوارجسئموا)النينن!يعتهبض!عليهخرجانا!كيم

إذ.المبادئمستوىعلىالسياسيةتالك!عمهلثرمناولهمالخوارجان

لأولأئاروالقد.منهمواحدأالخليفهَيكونكطمعأعليعلىينشقوالي

مأ،عقلأاوسمعأوجوبهامدى:الامامةمف!كلةالإسالمىالفكرفيمرهَ

مجرهم!فيلمىفِلرقفيوهل،تجبلا

القركَة،نحوالأحديثوئصاعثت،لهمسلمنِنأمرمعاولهِةولَولى

،الماساةذووة(ميلادية68.تهجرلِة6؟ةت!م)كربلاءكارثةوكان!

.اليومإلىالمسلمينوحدةمعهجزلهحع!ينرقبةجزًالذيفالسعف

1لمعنة.صكنالشععهَتهر!فاو

موضوعفيالسنةأهللعمَالًدالمباينةعَعدهاةع!شللوثشكلت

الكلام.علمموضوعاتإحدىهذهوأصبحت.الإمامة

الإيمانبمفهومشَصلاخرىمشكلاثالظروفتهفيظهرتدَكو

منيكونواولمالخلافةالأمويونلَولىدَمظ+الكبيرةفاعلعلىوالحكم

المؤمنين،وإمارةالمسلمينلإمامةلِدضثواحدىالإسلامإلىالسابقطن

وغعرالثماءكسفكالكبائرارتكابعنيتورعليبعضهمأنعنفضلا

-ذلك.

ببرروالكي،1لكبيرة6فابتكصرالقائلمبدأهمالخوارجوأعلن

السلمفيالراغبونونكارضهم.الظالملهغاصبعلىالخروجفيسهماستهم

(الكبيرةمرتكبالظالمالحاكمعلىالئورةاى)الخروجفييجدونالذلِن

ي!يم،
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صلصمم!س!!!سنصلى،لأول

همواولثك،معصيةالإيمانمعيضرلابانهالقائلمبداهممعلنين،فعنهَ

ولاالخوارجتطرفإلىهىلاوسطآراءئظهرانلابدكانفى-المرجئة

!مالم!زل!يننِنببالمنزلةالقاثلورظهرأنفكان،المرجئهَنهاونإلى

ةتر!عملا

سلطانهحيدعمواانللأمويي!لابدكارفقد،لهالكصوكصلا

علىالناسيُكرهواحتىالمسلمب!لإمامةاهليتهمنفصأويعؤصو

الجبرعقيدهَإلأالفبرهَئك!ولح.القوةجانبإلىلالفكرةطاعنه!

كخالففدالتيواعمالهمبلالناسعلىوسلطانهمالحكحإلىلهوصونه!

ولاسبحانهخرهقالدمنبدَلهركانبمافلككل"الأسلامتعاليمبعضها

هذاخطورةمعَتهمرجالمنالفعلردوكان.لهفعهفيللناسحعلهَ

لدولهمفثز!ةوسئمواالجبرمبد(بمعارضهَفجاهروا،العينعلىاىالر

.بيدهالانسانفتربأن

:الكلا"ململن!ثثماةمنطلقأبامتبارهالقرآلأ:(نيأ4)

اهعيعدنآرَدلاأن،الحثيثةالعراساتلبعضطبمَأ،المحدَقص

.المنكلمونعلبهاانكأركبزةواهمبل،الكلامعلحنائماةعلىساعدمنطلق

والئعئرالتفكيرعلىعدبدةمواضعفىالمسلمقحثقدالقرآناتإد

لاالعقليالنظرانباعئبار5والأرفرالسمو!ملكوثفىوإلنظر

و!عَوله.لدعمهبلالاكم!ن*معيتعارضن

والآب!العمورمنكئيرفينأرَعلاعرضضد8نلكعنوصهملأ

بالحججافوالهمونقضعليهمنرد"آئدكالسائدةوالألهيانالفبرقلأهم

،!ل
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!ص!ي!ممفعمو،لألهل

فكان.أحسنهيبالثيالمجاللهَإلىودعا،المنطمَعةوالبراهينالعقلي!

المخالفينعلىف!ردوا،النهجهذابعدفيماالدينعلماءلِنهجانطبيعيأ

عليها،الهجومفيالمخالفينتوسعالثين!ةالعقيدة!عالدفاعفىاوعسوَمِلو

هذافكان.الطعنفيالحججالمخالفو!جلدكلماالردفيالحججويجثثوا

الكلام.علمنشأةاسبابأهمص

ثاِلأوهي)القرآنفيالمت!ئمابها!الآلِاتأنسبقماإلىأضف

التاويلأسلوبظهورإلىأدثدْك،(الظاهرفيبعضأبعضهالِعارض

ظهورعواملأهممنلهلكايضأوكان.الحدَلهِقيتفسيرهاحولوالجثل

.(")الكلامعلم

:الكلا،ملمن!ثثماةفيوألرهاالاجفبيةالثقافات:(لثا4)

عَاندخلافننيجةموضوعاتهرئحثعثالكلامعلمنشالفد

ومنالمسلمينبينالفكريالصراعفك!.الأخرىالمعتعَدا!معالإسلام

موضوعاته.تحطدوفيبلالعلمهذانئداةفيالحاسمالعاملهوخالفهم

والشامفارسمدو،صلِعَهْلدافاتذاثبلادأالمسلمونفئحفلقد

جيوشمقاومهْعنبعجزهاالمغلوبهْبوع!ثالاهذهاحستوعنثماومصر،

ألاس!يةةديَدعلإعلىمضادةلثافيةحملةليشنوامدكفوهاانبرىالمسلمين

فيها.لل!عمكيك

فيمطروحةكانت!نيالمع!اكافىبعضفارةإلىبالاضافةونلك

الاسلام.لباسوإلباسهاوالألهيانالعقائدلالك

ؤ!عأ.تظهرلنوحواخرىلهر!ةفيلهدهصهلمنبثميهالسالةهذ.صتحعم!القد(4)

!،
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طرلصص!لهلأل،ىليم!ص

صلبأموقفاًاللثافىالغزوهذاإزاءالاسلامعلماءوقففقد8لذلك

العمَلبهَ.بالألهلةالإسلامبةةدبَمعلاعنمدافعن

هؤلاءأنوجدوالمامال!مالامفكريفإن،ذلكإلىوبالاضافة

اعتراضاتهمنودِلؤيوالإسلامعةدثاَدعلابعضعلىيع!رضونالمهاجملِن

الدينعنالمدافعونالمسلمونأقبلفقد،العقليةوالبراهنِنالمنطدَيةبالحبج

المهاجمينحججعلىيرلوالكيوالمنطقالفلسفةلهراسةعلىالإسلامى

المنطقيهَ.ويالحبجبالمنطقافي،براهينهمحتمىمقتِد!اربب

الكائم.علمنشأةفيالأجنبيةتاناِلدلاوالثقافا!تائيركانهكدأ

الفكريةالثياراتعننئحثثعندماتفصيلأاكثرنحوعلىك!نوسعتضح

الإسائم.مفكرووأجههاالئيوالعقالْدية

(!!ن
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لك*ض!

الإسلا،متكلميموقفثقيقة

علصمصس!

بانلو!لابمكننهلهىنشيرأننعمتطيعفإننا،م!بقماعلىبناء

فضيهْصحةاعكدمخلصمحايمموفيعدانيمكنالمتكلمينف!وم

تبِشولِؤيدهاماوالأثلةالحججمنلهايصوغفكان،غهالهثفاعوتولى

بصحعهاوأنرواالإيمانفوا!المنكلموناغفدلفد.صحتهامناغمَدما

علبهاببرهنونفهم.علبهاللبرهنةالعدطبةألهلنهملتخنوائم،بهاوآمنوا

وجدفيأ.عليهالهقرآنبرصكماعطيأ

نقررأننستطبعفالنا،لموف-!متكلمينلهفهمفلكمنأد!طفو

بملاميةالح!هي!عالهمت!ينالح!لىالاطمثنكمنشيءني

بماةيقيَدحهلةثمح!مالالهفلع!فةلىيرىمنالباحئينمنهاككبل(صيلة.

نجإنئ،لهرأي!ابصحةدقْعاكنتوفيا.لهكرعلمفي!مام!اتتمثل

الحركةان)):رينانارنست!فرنع!يلهمستف!رىْقولهافبتلىاود

.(ْأ"مذاهـلهمتكلمدِنفيلهطُتمع!انينبغيالامملامفيالحديَمةالفلسد4

!نضةمغبة،لاممحمثةلهظم!فةلتريختمهيد:لهررقمجدمصطفىخِم!فهل:كظر(5)

.؟2ص5؟966ثفامرة،لهمصرية

ا-إ
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الهاقالالك

الرسلا!فيغي!والعقال!ي!الفح!!التلا،انأأثم!

اذسليه!نحلعولط*تع!لن!ا
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غ!*طرمية!ومعقف!عِة،هرمتيهلذمفكرية!مفع!لممثهفى!

ةي!مت

نكريلصراعوليدأككبنماالكلاح!علمكالىالانحرةسبتثلقد

الآنولنحرل.الأخرىوالمعتعَداتلهحيان!ولمح!حبالاسلاحعلماءبي!

الامملاممفكركابي!للخلافمئارأكان!لهتيالقضايااهمناِدبالجازفي

مهالهخوضصنتجوالتي(؟)الاسحميةمجروالمذا!الثعاناتوأصحاب

لهكلام.علمموضوعاتلأهمنحدبدأ

واجهها!تيالامححمتِمجروالعذابلهعيانكتهاهحكانتولقد

الاسلامية!قوحك!ب!ليه!ةيمح!مالالهبيثةفىمنتع!رةالاسلامعلماء

لموفيعبهاعلىمال!مالايمللهعربفىالضأو!ما،المجاورةللبلدان

لهضف!منولهمذابلهثيانكهذهأصبربينبينهميحث

ولهمذابلهضاثدتهولمح!حب.الام!حمفكريبينحثثماوالمجادلا!

الأجنبيهَ.

لهدَىولهضائعيةلهفكرلةولهمذاهبلهثيانكته(همكانثوإذا

ولهيانكولهمعحيحية!يهوهـولْفي!ال!أتتمثلطيلبعدغهاسنتحثث

لهكبيرتين:لهفثيدينولهثيانتينومزهـكية(ومانوية)زرالهشئيةالفرس

له!نانية،لهفلع!فيهلهمذابوألمخيرأ،الصابئةهـيانةئم،والبونيةالبرهمية

فىلهمعَلمتافىنخوضلىنودلافنالهىخانائميرانبثالجثرفإنه

رد8عح!صالفيلهظسفىلهفكرنضأ.:لهنعرسهميعلىهـحور:ثظر"ةكزت!يحمل(؟)

6!قامرة،لهمعدف 11 7 Iلصها.اوم43ص1ج

!"
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لمف!*م!مية!ومعقفلية،ص!هاللاَمفكرية-مفصلضي!

انِشدحسيقثصروإنما،والمذاهب!اناِلدلاهذهعنال!فصبليالحديث

مسائلحولمناقشاتمنوالمذاهبالأديانهذهائارتهمابيانعلىعنها

الكلام.علممجالفيكبرىأهميهْذاتكانتوموضوعاث
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-ةع"*!قةي!طضبور!ثهمعهـية-لهلهعي-

الي!و،ية

ننطقموضوعكوالبهودنبمل!مملا!ب!فكر!ةالمواجهةصلزم

.الأنبياءوبعصمةلهاثمرفعنعمخوبإمككوالتشبيههيز!ملاب

عليهخلعوابذ،باثمرينحوعلىالهـهاليهودصورنلقد

:لهتوراةفيجاءضد.والانفعاليةالحعميةالأنسانصفاتسبحانه

،(الأولالاصحاح،التكوينسفر)((صورتهعلىآلهمأدله)؟خلق

الاصحاح18لتكور!ممفر)"العمابعلهيومفيفاسئراح)):وكن!ك

حتىوببىلهطبهفيوتأممفحزن))بفهالهـهوصفواكما،(الئاني

قاعدةالأيامقثيمرايث)):دانيالسفرفيورذوق.((!ناهرمث!

."والر!اللحيةأبيضنرايطهالأفصحوله-1نورمنكرسيعلى

كالأم!د.يزربثهأنالدكمودفيوردكما

م!بحانهأنهمعلنأدثهالتجسبمبةالصورةهذهالأسلامواجهولقد

.شيء،كمعاله)ليس

لهثينأنامتتطورهيوهلالنبوةحقيقةحولآخرنزاعظهرثم

فالشريعة."النسخ))مسالةحولالنزاعنشاوهنا؟ابثيهْوالشريعةمغلىَ

الأويغرفيخسْنلالأن،نسخهايجوزلأثابتةسرمثيةواحدةاليهودعند

جوازفياوهلَدئعافقد،المسلموناما.الهـهعلىالبداءيجوزولا(())بداء

إلايكونلا1لتبطيللآنالطالأ،لالهاتكميلأواغبروهالشريعهَفيالنسخ

البشر.مصلحةتقتضي1لتيالأحكامتفص!لفي
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صةيمر!!ك،يف4تهمفكديةومعقان!ية،مرمقيا!مفصهافي!!

صورةرسمتقدال!وراةلآنائبرلَاففد،الأنبياءعصمةمسألةاما

فقد،المتكلمون(ما.والقطر(والزناالجبن)مدوبمفامهملليقلاللأنبياء

الكبائر.صلكنيياءالعصمةأوجيوا

بينالفكريةللمواجهةمئارأكانثالئيالمسائلهذهاصبحتولمَد

الكلام.علممسانلأهممنوا*لإسلامالبهودلِة

علمقيامعلىساعدواقداليهودن!ا:عامةبصفةلوَملاويمكن

شيوخدعتموضوعةوأحاليثمخعالفةعمَائدمنادخلوهبماالكلام

الأحاليث.لطكوإنكاردئاَمعلاهذهة!ع!ألنمإلىخاصةالمعتزلة
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-ةم"ة!!فةيل!ضهواص!مهمعرمة-مطملممي-

المسيعب

غثماالفلسفةلهىاهدا!تمماولهطيبالناجهامحصتُالمسبحثةكانت

لهدلحكيث:أهمهاالئىلهعصبةمعمثلحولالامملاعمعشاَعنفيدخل!

.(الكلمةأزليةاو)المسيحوألوه!ة

الأمملامخلافنتيجةكلاهيةموضوعاتك!فن!انهالثابتفمن

عنانبئق!أونشأ!قد،لكلامعلمفيمشكلةأهمانبل،المسيحعةمع

.1نلهقرخلقأوالهـهكلاممشكلةوهي،الخلافهذا

العسيح(علىدلالتهافئ)الةكلمةانعلىالمسيحيونأجمعدَدف

ى.والألوهيةالأزليةفياللهتشاركأنهايعنيوهذا،َهمِلدق

قعأنكروادْهلفإنهم،المسيحإنسانيةيؤكثوافلكيالمسلمونأما

اللهكلا!إلىالبحثلق!نا1لمسيحعلىدلألئهافىالنَهكلمةومن.الكلمة

قثيمهوفهلله،مظهرهوبلعلمهعلىيثلاللهكلامكانذاٍا:عامبوجه

3مخلوقغيرأممخلوقهوفهلاللهكلامالقرآنكانوإذا؟محدثأم

للقرأنبخلقلوَملاالمعتزلةئبنى!د،المسيحيةمواجههْفي

مخالفيهم،علىالمأمونعهدفيالثولةواستعثواالإلهيالكلاموحدوث

بعدهاظفرفئتةْفكانث.مخلوقبانهالقرآنوصفالحنابلةوأنكر

لهكلاحوحثوثالنفسيالكلامبصم.يقضيالذيالمشهوربحلهالأشعري

اللفظي.
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ف!*عهرمية!ومعقالل!يةمقياللامعرلة.،م-ميل!يصس

اللهانأي)والأقنوميةبالجوهرية1لمسيحيينلوَهلعنلزمكنلك

أنباعتباروصفالَهاللهذا!فيبحث،(اقانيمئلاثةنوواحدجوهر

النَهصفاتهل:يتَالاالشماؤلفظهر.الصفةبمع!ىيُفهمفد(2)،لأقنيرم

لله؟مغابرموجودفيوننجسد1لذاتعنصفةنسنفللاحنىذانهحكبر

علممسائلأهح!منوالصفاتالذاتمسالهَأصبحثوفدْ؟ذاتهغيرهيأم

الكائم.

كالجوهرفلسفيةمصطلحاثاسئخدمواقالمسيحدلهِنانوحعث

لفهماليونانيةالفلسفةعلى1لمتكلمونبطلعكنلكقضىضد،والغيرق!

المصطلحائه.فذه

ولهنخ!ر،لهطماعةلعنيالهوفا.در،ةيمح!مالالهظصفةحدثقمنضوت:كتالنالهظر(2)

.(2،رنم)حدية؟2؟ص52006الام!كنحر!ة

لهثهمخصتضىوكانت،هيكماضبتالأصلهـينيةكلمة()ا!كة9)ا!ومو

الصت.لو
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ف!*صمهه-وهضم!يةحمطي!معرمة،-مفصلحهفي-

النر!ي،ياثات

بالأحرىلو،بلاخلاقلهمتعلقةلهميت!قةلهجوفبطهرتلقد

منغهنتجوماالألهيبالحللَص!وفبئق8لهف!رأصلفىالبحث

علىللردالمعتزلةلدىوالآصلحوالصلاحالالهياللطففىنظريات

ومزلهكية.ومانوبةزرالهاثمنبةمنالفرسلهيانات

الفرسوثياناتمال!مالابينالخلافكانفياانهبالجازفلكوبيان

فىفإنه،والدلعمهال!وحددبينالألوههْحولعدائثعأخلافاًمظهرهفي

هل3لهعالمفيلهف!روجودتضيرما:الأخحثيبالجانبيئصلمنشأه

،خر؟موجودلهىلممحلههعلهواحدالألهإلىنسبتهيمكن

النورهماالفالملهذا!ملأينبوجودلهفرسثياناتقل!لقد

نحوعلىلهزر!ف!نبةئصورهلمتزلجأ،!تزاجهمامنالعالمتكؤنوالظلمة

فيالغلبةوم!تكونمصالفةككبانهالمانويةلوَملو،غامضاسطوري
بينما8!ظلاممبدأعلىم!ابمَأنرو!ئ!ئ!رزلاجعلهلهذيالنورلمبداالنهاية

يضأهمالهكوندِانلهمبدآنوتك.لهكلمنيمتعماوقنالمانويونجعلهما
.ر!ف!مبدأوالظلاملهخيرمبدأفثنور،أخجثعان1نمبد

المالفيلهفميومجةفكرة!نلهىفم!ص،المزلهكيةاما

العباسي،لهعصرفيظهرتلهتيلهزنعقةحركة!ال!هيوكانتوالنساء،

لهمعتزلة.حاربهاوالتي

تفرعوماالالهيلهعثلمعمائلفي!بحثفإن4الأمركانماوأيأ

وعلىلهمئكلمينجانبمنفكلردبمثابةكانلهثمرلصلمسألةمنعنها

معأ.والف!رعللعرمنايةآراءمنالفرم!لهياناتفارلَهلماةلز!عملارأسهم

!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ةيم!ءمليغومعقهنذيةمفكرية"4اصستيا!ىفق!صفم!

بنةلعاا

ئعلىاللهمعرفةفييحناجالمرءان:ئقولالفرفةأو1لنحلةهذه

يكونانيجبالمتوسطونلك،((متوسط))إلىواحكامهأوامرهومعرفة

برمنوتربهاوطهارتهاالروحانياتلزكاءوذلك6جسمانيألاروحانيأ

الوسائطهذه.والصورهَالمادةفىتماثلناالجسمانياتبينما،الأرباب

الكواكب.وهيوهياكلهابأعيانهاالمرءإلعثاشِقربأنلِنبغيالروحانعهَ

ةِدحوانهاإليهمرتبة9لهربولكونهابالثهعندهملع!بههاالقرابينلهافقزبوا

.معئرةناطد4َ

نزهوهأنهماللىوبينبينهموسائطالَخاذإلىدعاهمالذيلىويبعر

َىِلرطعنإلابقربانإليهلِصلونلامبداضصوروه،التعطيلحد!لى

لاانهإلاصانعأيزللمكانوانعندهمفالة.إلهةاوروحانيةمتوسطات

وإطلاق،بالأثباتولابالنفييوصفلاوهو،لهعالممنشيثأ!ائمبه

حففة.لأمعازأ!كونبخماط!لعالأسماء

وسائط!كومباوعع!.نابحئفوالم!صابئةمظمك!ر

الاحنتراععلىالقعرةعليهاأضفواو!ما،الدلهىلكربمنطقةروحانثة

ومجثوها.ففهوها!مخلوك!وئوجيهالأموروتصرلهفوالايجاد

خمسة:خماء!بتت"ظسفىطابعذاتغائدهاضهمطثفةوهاك

هماحياءعروثلائة،والنفع!تعالى!باريهمافاعلانحثانالمان

سببوان.حاثالخمسةهولاءءاوما،ولهخلاءولهد!الهولى

ب!ي!"
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*ص!م!ة-فر،صمتيهريىمنكزكهومعتافدية-مثصلفطفى-

!هولىلهىالنفسالتفاتهوبمافيحثث!ذىالوفتفىالعالمحثوث

اتفلألها.

فيكلىالطائفةلهذهلهحنيقىالألرفان،الأصكانماوابأ

والئنجحِ.بالفلكعناشِهم

تثبتنظرياتالمسلمبنلدىقامت!د،الكلامعلمميدانفيأما

وتخلصالتطجيموئنكرالوهيئهاعنفضلأالكواكبروحانعِةوتنفيالنبوا!

.بالمثوسطاتالاعئعَادشوائبمنالتوحيد
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،ءصلامية!!غوممعتفدية،لفكرلةداق،صكلتيه!منعملمكهني!ص

همةلبراا

أكبرمنتُعئبر8بالهنثوسبهَثعرففدالئيوهي،البراهمةليانة

.أانئفمارواوسعهاالغثيةالثيانا!

الأرواحتناسخمسلةفيالبراهمةمعالمسلموناخدممفوفد

عندما(3)(الوجودوحدةفىعدَبدئ!جانبإلىلثيهم!يدةأهم)وهي

علىتمقد1لكونيالنظامأنوراواالئناسخبنظريةوالعقابالئواب-شبطوا

شر.أوخيرمنالإنسانيفعللما((كارما))جزاءمنلابدثحوم!العثل

دَض،وشرخيرمنالحياةهذهفيكاملأهجزاهيلقىلأالانعملنكانولما

!يهاومالهاماجزاءهاالروحلَستوفيحئىونلكالأرواحبتناسبخكَالوا

1لسيئاتكانتوكلما.ببراهماوئئحدالنفسثصفوينلهىالولاداتبتكرار

مرنبة.!اكائناتفيالروححلتكلما(كثر

هوواحديوحودإلالؤولا،ولهعالمالدبورووخدولهغيىن!عظمذب:لهوثود6حدفى(3)

وبخن،اخر!راىفي،لهطبيغةلو،لهشاصءا.ماوكل"!فراىفى"الش

ولساص!ها"لهينيلمح!لصله!ث!النبالهوجودوحدةونكرة.لهع!منياللى!ر!تضاعل

!وحيدةةتَصهلهولراساكوغدكل،الهراسةرروبذ،،اثهبى.شكلرد

آراءصلهشار"ولومظاحراصشوهيغهصعرتالأخرىولهكثفك!موحودة،

!َموقيمأ.واحدلمح!لالىوترد."لعالمنى!ئبوترلهمَضلهوبىترمىعلمية

وهذار)حد.ولهعالمالدلنالروهونوكد8!تحركولا!نَم!لافىدحدالاله:إكصانوفان

يريجينا،!ث!!حه!ععهلالفحم!فةبعضرولدى،ةالعيالاكلاطونيةفيو!همحلهمذهب

ولكثركلممئليهاهممن!مدلهذىم!بهنوزار!هموعلىةئهعحهل.ةفسلفهلفيفصلروله

يضالهمذهبهذاو!بثو.ويجلصمتهمثالهةفىلهأئرمححظةويمكن8لهاحكاما

ومحرم!ته.عربيلبذلد!وخهم!ة،ومئصومرفلاسفةمنالإسلاممفكرىبعضرلدف

،!ي"+*+
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*!لىسة-لهف!ومضفلية،هص!ي!تنمفكرية-مضلىطهني!

الجزاءمسالةبحئواغعماالأفىفى!هالا!ممتكلمورفضوقد

عطيا!سىعلىالأخرويكمعمالةبضواكما،الألهيالعطمبحثضمن

النعطية.الألهلةجانبإلى

حوليثورو!براهمةالامملاممتكلميبين،خرخلافوهناك

بمايائيكانفياالرسوللىرلاغعمالهبرا!ةانكرهاالدَىالنبوالَ!

!خالفبماياتيكانوفيا،لو!مر!صبالعلىينغُت!مادَمفالعمَوليوافق

يماالرممللهاليماوعلدة!نلوَصملاتف!خهلأحكلمأالةينزلفكعفالعول

ونلكمعلومةت!ومفيولهحجولهصيلالهصلاةتوجبكانالعفوليخالف

!جبفكيف8البهائمكنبح!!ضرهماتبيحلو،العقل!وجبهلاما

الهـهيبعثكالالهةلهحكمةفييصزلالن!!بالعلى!نكرمابالسمع

رسولا.

لطقي!وجبى!عتجقهمنوجه!جدلأفايه،نلكصوفضلأ

حينالرلوونيراهبالأبصر-ولالهوحي!عر!لأإذ،غهالرسالة

برَعم!مالرمموللهىةلا!مرهل!ديلهذيفىوفيا.الرسولمخاطبة

به.لهعلملهىلاسبيلمافنلك

!جبحئىللنبوةمدعسممنصلاقنبي!منكعلمف!كوكنلك

؟لهضول!جالفبما!اتيكا+سكككفيالهئانىوتكنيبالأولئصعيق

!هاوحعئنلهضولاكملفا*م!بحفهفبن8!نإلىوبالاضافة

ومصالحهملهخلقمرلدعلىدث!وجطهاالعيحمهاوقئحالحسن

الاستغناءلمجكانعلىيعلوهذا8لهولئضاجماكلعلمإلىنريعةوجعلها

إليهم.لهمخلوقاتحاجةومحمالرسلعنبالعفول

!،
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!د*طرمية-ومتيل!ية،سمقهالكمعرية-مك!لضي-

حاجةو!ؤكدلهنبويتيثبْتالكلامعلمفيمبحثظهرضد،لنلك

vئلدمبحثولمح!بح،السمععنالععلاستغناءولسئحالةالرسلإلىالبشر

الكلام.علممباحثاهممنالنبوة

بنظريةتتعلقموضوعاتفيالخوضإلىالخلافهذاأدىكما

درجةبلغثدَكالسمععاتأنعلىالم!كلمونبرهنغدماونلك،المعرفة

تُخدعماوكثيرأالعقولئخطئربماإذ،العفلياتابيهائرقىلااليدَينمن

.الحواس

الوجوفىوحدة!يدةرفضواقدالاسلاممفكرياننلكإلىاضف

والعالم.اللهبين1لتامةالمفارقةفباتطر!صونلك،الهث!ة
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يلا!مهه-فروهضافليةاصمقيهل!بفكزء!مفع!لىمنافى!

البودية

الكبرىالهنثيةالثيفاتإحدىوهي،للبونبةالام!رمواجهةكان!

هما:نقطتينبصثد،الواسعالانتشارذاث

الله.بوجودالاعتعَادئجاهلثيهم(4)أدرياللاالموقف:(أولأ)

فإنهمثمومن،الإحسام!ننجاوزلاغدهمالمعرفة4(ظيئ)

لهغيب.عالموهوة!ه!علاعلموراءماينكرون

لهىليب!مالفي:ببعضهمامرتبطتانالن!طتينهاتينأنولاشك

الحس.طريقصلهغيبعالمموضوعاتأواللهمعرفة

وكانت،"السمنية"بامحالاسخح!مفكريلدىالبونيةعُرفتوقد

م!بحائه-ونجبردهيفبنثهلموفيالةوجودعلىللتثليلمعهممجادلاثلهم

لهرجكفيفموفة.!نىهيالحع!يةالصرفهْلىمثبت!،بالحو!

صلعههفدلهذثيةلهعرةحودمعرزةصعاثزلهصبكالاععَلدهي!ريةلهلا(4)

طلوق.لهحعودلصضرجنيوحورر!رضشءايعلىلهبرهلنبدامةعلههنمحال

هيفريةلهلافبن"وبلعملة"الاشكوخلوداطهوحودفىالخ!كعلىلهمصطلح

الأئت.لب!نفيلهحكمص!ورصلهتوف

!،
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ملىمية-در!ملةييتوةير!ألطتلاس،-بيم!ههنيصس

المِونانبالفلععنة

بثفلسفةصال!مالاالفكرة!عبأنهناالقوللهىحاجةفيان!عل

ولكن.لهمدَامهذافيتتبع!رلاقدنفصيلاتإلىببانهيحناجأمراليونانية

والفلسفةالإسلاممتكلميبينالمواجهةانهنا!يهنشيراننودالذي

عنيفهَ.كانتاليونانية

للخلافمثارأكانتالتيالموضوعا!اهمإلىنشعرأنولِمكن

وهي:ي!جازفيبينهما

لدىواضحأكانالذي!يونانيالماديالائجاهلهمئكلمونرفض-؟

النينبالدهريينمال!مألامفكروممماهمالنين!يونانفلاسفةمنالعثطد

العالم.لهذاصانعلوخالقوجودأنكروا

هذهكانثوف.العالمعِقببالفولاليونانيةالفلسغهسلمت-2

الععمنوبالخلقالعالمبحثوثالقائل!المئكلمين!بجوهريةخلافنقطة

فكرةلعوجودالأغدَادهذا!هايظهرلمالئي،ليونانيةلهفلسفةوبين

السماو!ة.،لثياناتفيورلهثالتىثلكتمال!الألوجمةصنأضجة

منعليهيخلعوالماليونانفلاسفةمنإلهبوجودع!لمواالنين-3

أوأولىعلةمجرداعئبروهوإنما،والإرادةةرثَدلاوكالعلمالالهةا!صفات

نحوعلىالأشياءيعلمبانهقالواعلمهعنتحثثواوعنعما،أولمحرك

نقاطأهممنهذهكانثوقد.عنهالسموهلهجزئ!اثيعلملاأنهاىفلي

صفاتددلهمتكلمونفبتحيث،اليونانبةوالفلسفةالمتكلمينبين!إخلاف

نهائي.لاعلمهوانالأزلمنذالمخلوقاتجمعِيعلمبأنهوقالوا؟خثمد

-!"
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-ةس"*!فومضف!يةةي!عم!ه!صه،-سنصلمنافى!

نودلاأليونانيةوالفلع!فةالمتكلمينبينمحيدةخلافمواضعوهناك

.المقامهذافيبحثهيعيسرلائفصيلالىتحتاجلأنهافيهاالخوض

نجيأليونانيةللفلعمفةىَديَمحلاالأئرلىبالنكرالجعيرمنولكن

اهتط!ماوبأنتط!الئيالئرجمةحركةبعدإلايظهرلمالإسلاميالفكر

فيلثرهافاءن،الحركةهذهقبل(ما.الاسلاحيالعالمإلىاليوناندةالفلسفة

اصحاببوام!طةكانوإنما،مباشرنحوعلىيكنلمالإسلاصيالفكر

فيو!شخثموهااليونانيةللفلسفةعلىطلواالنينالأخرىالثياناث

الثينية.بحوثهم
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-ةحم*ة!!فةي!تهوه!ئ!مج!ها-س!ل!ي-

!تيي

الإسلا!يةمجرولهعفانثهةالفكر!ةلهنثلردأهملهىفمرناهكذا

ينبغيأنهإلا.هوضوعاتهنحثبدوفي!لامعلمن!ئماةفيأسهمتالني

بنمثلسلبيأموضأالإسلاممتكلمومنهاوقفالثيالتياراثهذهبانالقول

النفاعللمسلمة)طبمَأايجابيةتاثيراتلهاكانتقدنهافتهاإئباتفي

أهمها:نواع!ةفيلَتمثلالمخعالفة(الحضاراتبينيفاّدطلا

واسندلالانهالخصمبمنطقالنسلحالا!ممنكلميمحاولهَ-1

م!سلحةنكرناهاالتيالفكريةالنياراتمعظمكانلَاإذ.علبهللثفوق

ولِظهر،اليونانيهَبالفلسفةالعموموسكلى.خاصهَبصفةاليونانيبالمنطىَ

مسالكاهملشكل((نهلينيةقوة"اغبرلَاالئيالمسيحبةفيخاصةذلك

بالفلسفةْالمتكلمنِنمعرفةأنبالذبمروالجثير.العربإلىالإغريقعةالثقافة

فيالترجمةحركةازدهرلَ!عندماإلاومكئملةواضحةلَكنلحالدِونان!هَ

يئمئلكانالكالمعلمفياليونانيةالفلسفةاثرانإلا.العباسيالعصر

الأستدلاليةوالطر!المنطعَيهَللأساليبا!كلميناسنعمالفيالبدايةفى

ومحاجةآرانهمعرضفيوذلك،اليونانيةالفلسفةبهااشتهرتالتي

الفلسفةمصطلحاتبعض1لمتكلموناستعارناليةمرحلةوفي،خصومهم

،وأخيرأ،ذلكإلىوماضَرَعلاووالجوهروالماهيةكالوجوداليونانية

وخاصةالكلامعلمفيانعمجت!دنراها،الفلسفهَعلىالغزاليهجوموبعد

و!معرفية.الطبيعيةالمباحثمجالفي
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،ء!مية!غرو!عقانل!ية،!ستيا،قمفكرلة!ينائل،ل!عفم!

الفرقبعضإلىنسلل!التيالمنحرفةالآفكاربعضظهور-2

عنفضلأ،الشيعهَغلاةلدىظهرالذيبالئناسخلوَدلا!م،الإسلاصهَ

العامةعواطفثشبعالئيوالتفسيرالحدبثمجالفيالإسرائيلطاثانتشار

.المثكلمونحاربهاواللَي

بالئقافاتالتاثرطابعفيهايظهرآراءالفرقبعضتبنت-3

الإلهيالكلاعمدِقبالحنابلةلوْهلوبلتجسيمالكزاميةقولملر،الاًجنبيهَ

صحهَفيلاشكالآراءهذهأصحابكانوان.القرآنخلىَوعدم

إمايُفسرانيمكنالمسلمينبينالآراءهذهمط!ظهورفإن،إسلامهم

بصحةبالاغرافوإما،المفالاثهذهلأصحابالذهنيبالقصوربالفول

عليهعُرضتإذاال!دافاتمخئلففيالبغمريالعمربانففاثلةةيضَعلا

مع!ابهة.بنتائجيأنيفإنهمدشابهةمعَطماث

،!!ئ
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الهال!الفل

اذ!هلبه!العقال!فيالفح!لأالتيا،اتاأثم!

اعككه!ل!بطابو،ت!م!النني
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،ءصرمية-ومتهنليةمفكريةاصمكيهلا!ممنصلفطلد!

مماترجعإنماالك!علمنشأةانإلىممبقهمااشرناقدكناإذا

وكنيالأول!لمَرنينفيللمسلمينوالأجتماعيالسياسيالواقعإلىنرجع

للضدةمئطرفةأفهامبعضوجودمنالواقعهذاتضمنهوما،للهجرة

أهمإلىموجزةإث!ارةنائميركالمقامهذافينودفإننا،الإسلاه!ة

عالجت1لئيو1لعصرهذافيظهرتالتىالإسلاميةالفكريةالتياراث

باغبلر8المضزلةلظهورمهتوالني،ولهصَائعهة1لسثاسطةالمعمائلبعض

،لهتهر!هذهلبعضفعلردباغبوهبمانغمأ!كانالمعتزلةمذبان

لمالكلاععلمأنالمعلرمومن،الآخرصببضهاتائرفانهباغباروإما

المعئزلة.أعلاميدعلىإلاموضوعانهوننحثدصياغئهنكنمل

كر!تلاهذهبعضأنالىنئميركخا!فوئتاانينبغيولا

مذبلظهورمهثتقانهاباغبارغهاسنتحعثالتيوالعقائعيةالفكركة

مبكر،ر!صمنذالامملامية!فكر!ةالحياةحر!عمفىغابقد1لمعتزلة

حتىأ!بمنهاالدطيلفىوربما8لهْرونءةرخَالابعضهااستمربينما

.هذهالناسأ!ام

!تي1لعفانثيةولهفكر!ة!نبارلاتاهمفان،الأمركانماوألِأ

ولهمشبهه1َلمرجنةووألاث!يعةالخورجهي:1لمعَامهذافيعنهاسنتحثث

منها.كلصموجزةكلمة!ليوفيما.والجبر!ةوالفَنرلهة1لمجسمةو

!،
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لمء!رمية!وممعقهنهية4تممفكرلةامصمتيه!مفصلىكلثاله!

الخوالق!

خل:مة

اولثُعتبرانيمكنالخوارجوفةانئاريخيأالثابثميتكانإذا

مجاليفيمستقلهَآراءلهاوكونتالجماعةصفوفسكنانشقتفرفة

شانذاكانالخوارجمذهببأنايضأالقوللمكنفإنه،وإلعدَائدالسياسهَ

فكربينع!عاثفهاك،مبائمرأئطورأولَطورهالكلامعلمنشأهَفي

المعثزلة.فكروبينالخوارج

بعضانإلىالاشارةهنلأبدلإنه،المفامهذارفي

الكناببحرمةالتزامهمبحجة،الخوارجلفلسفنفوا!دالباحئين

قدهولاءأنويبثر.العقليالئأو!لفيالنعمقفىوابثعادهموالسنة

لاخالصةعربيةكانتلمافهمأناساسعلىلهخوارجنفلسفنفواْ

ءأليونانلفلسفةمهااثر

لمالاسلا!بةالحضارةفي!تفلسفبانالاعنفاد!ىنميلانناإلا

التفلسفظووإنما،وحدهملهيونانيةالفلسفةدارسيسطىمقتصرأيكن

المتكلمين.بيئهَفياليونانيهْالفلسفةمعرفةقبل

الخوارجأراءعنالحث!ثغدلناسيئضحانهنلكيويدومما

السياسةمجاليفيخاصةآراءلهاكانتالفرفهَهذهانوالثينيةأ!عياسية

لظهورصيتالئيهيكانتالآراءهذهانإلىبالإضافةونلك،دئاَمعلإِد

نرلهْهْانعنناهيك.الخوارجلفكرفعلردباغبارهااخرى.اء

--!"
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،2!رمية!و!عقانديةمفكريةدلاهصمتيه،ممفللملثهل!!

مرحلةفيَهلزَدعملاباَراءالعقالًدمجالفيئائرتقدالخوارجمنالإباضيهَ

لاحقة.

بالخوالتكا:التعريف

علىالطاعةعصاشقتسباسيةحركةأصحابالخوارجيُعلبر

فيوقفمنكلوقائل!عنهادافعثبمبادئونادلَا،الشرعيالإمام

ليبنصطيببنتعْهلوالعيالأحداثللكظهورهاسببوكانسبعلها.
.سفيانأبيبنومعاويهَطالب

جندناذىفلما،معاويةضدعليأنصارمنالبدايةفيكانوافقد

علىبناءمنههرك-يلعطلبواماإلىعليوأجابهمبالتحكيمالشام

وأنثالهـهكتابإلىيدعونناالقوم:القتالأرادلمالهكَالوافقدمشورئهم،

يرضون،كانواماغيرعلىالتحكيمنتيجةجأعثفلما.السيفإلىلَدعونا

بدالِهَهيفهذه.للهإلاحكملا؟الرجلىحكمثلِمَ:قائلينعليهخرجوا

فيوالغابةالأساسكانتالسباسيةافكارهمانمنهايظهروالتى،نشألَهم

.المستمرةوثوراتهمخروجهم

بوالرنجإن،عليه!مردودكلهاوهى،حججهمكانثماوأيأ

يرجعنلكلْنفيذوكان،فكرهمفيمئاصلةكانتوالخروجالانشمَاق

كلولَومعه8ال!حكيمحالهثةوق!كانماوهوالفرصةتحئِنإلى

فيوارتكزا،ال!حكيمطلبملومعاويهْالعاصبنعمرومن

نلك.علىمخططهما

،-أ
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،كل!!لىمية-ومعتأثل!يةل!مفك!ية،مصستيه-منصل!!ص

متابعةومنوأقوالهموآرائهمالخوارجافكارمطالعةمنولِبدو

الدَانونعلىمطمرداًئائرأحزباًئمئ!انيمكنالفرلهْةهذهأنسلوكهم

الثوراررَمنسلسلهَالحزبهذاحياةكانتفقدولذلك،القانونباسموالنظام

عليه.والخروجلهمقالال!هممنكانمنايأالخليفةينجولم،المستمرهَ

،(1لثهإلاحكملا)ا:المعروفةبممَالهمهمعليالإمامعلىخرجوادَدف

ناحيهْمنبحروراءاجدمعواوقد،الأولىبالغحَكمةنلكأجلمنوسئموا

مهلَلامف،والقعالللحربأنفع!هحوهيأوازعبمأ!أنفسهمونصمبوا،الكوفة

وثلثةثانيةمرةوقاللوه،الئورةعنيكفوالمذلكومع،وهزمهح"علي

منلاحفة.فصبرةفنراتفى

الثورةواصلوافقد،فقطعليَعهدعلىالثوراث"بهذهتكتفواولم

ويبدو،الشراهاسمأنفس!علىوأطلدَوا،الأمويالحكمضدوالخروج

منَىزَئشاالفةان):العرآنىالنصمنالئسم!ةهذهأخذوادَهلأنهم

ومصدرالأمويهْالدولةجنبفيشوكةظلواوفد.(1)،ْمفنم!ُفْنأالْفؤْمِنِين

سنةإلى6بمسنةمنحكم)الذىمروانبنالملكعبدئمكنحتى8لهاقلق

حدأيضعأنمنميلالمحية(705سنةإلى684سنهَمن-هجرية86

فسهل،الاقطاعاتيدهمئحثووضعالجنودلهمجندانبعدلثورائهم

حين.إلىفلككانوان،هزيمتهمبثتلك

ذلككانوان،1لعباسيةالثولةعهدفيثورائهماسئمر!فتدوكنلك

الأموية.الثولةعهدفىالأمرعليهكانمماوضراوةحدةأقل

111ألأَ"التوبةسورة(1)

ئ!يم،
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*سيرمية-وهضفلعية،هصمقيال!معكردةممفع!للملثارو!

وضباً،نمرقأيسال!مألاالعالمأرجاءفيالخوارجانئشروفد

طويلأ.تدململهثولهذهلىإلا،المناطقبعضفيالدولو(قاموا

بسببمتعثدةفرقلهىفصَمواقاَلخوارجأنَالملاحظومن

محدأوالفرقالمقالاتأصحابنكروق.الرأيفيأنفسهمعلىاختلافهم

انتهىولهْد.إمامهاباسمىم!عُتفرقةكلكانث،العشرينيبلغقدمهَكرفمن

حتىموجودةئزلمالهتيالإباضيةفرقة!افِماالفرقهذهمعظمأمر

الصحراويهَ.المناطقيعضفيالآن

والنجداتوالأزاركْةالاباضية:الخوارجفر!أشهرومن

إلىالرايفياع!دالأالخويرجفرقأكثرالإباضيةكانتولهْد.والصفرية

لاضهْ.في"مراولالمعتزلةفكرمناكَتربتقدأنهاحد

كالشجاعةرفيعةبصفاتالْصفواالخوارجأنالملاحظومن

أوئصرفائهمعلىينعكسليفلكمنشيئاًولكن،العبادةومداومهْوالزهد

تكفدِر:مذاهبهماختلافعلىعليهمالمأخذم!(ومن،سلوكهممنيطب

ومنبالتحكيمرضيومن،والحكمينالجملوأصحابوعثمانعلي

كلوتجاوزالمنتهىبلغلهفكرفيتطرفوهو.احدهمااوالمحكمينصؤب

إلى،والعدةالعمباسةفىئنكرلاالذيلئرهالنطرفهذانركوفد،حد

.لهتمردكئيرةسياسيةحركةكونهمجانب
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،ءط!مية!ومعقفسِةمفكرية،مرمتيارقه!مفص!مكهل!!

شوال!:السياسيةالآراي

ئبحثالتيحياتهممظاهرمنمظهرأالسباسيالخوارجفكريمئو

النظريةت!ئمكيلحولالناسئطلعاتعلىالحجرومحم،الحريةعن

السياسيالنظامنحثبدفيالحربةكامللهمإذ،حبانهمتوجهالعيالسياسبة

أساسيرجعونوبذلك،منهمالأمرلزمانوثقوبمهبنائهفيةكرا!نملاو

السيادةلطكوعن.السبادهَمصدرفهي،لثمة1لعامةالارادةى!إالسلطة

اشبههيالسياسيةفلسفتهمفانثمومن،عزلهالولهحكومةبقاءلتقرر

عن!المعروفالتطرفطارفيكانوانالثيمفراطيةلهنظموبالاث!ورى

فكارهم.بهوالمنسمة

:للمبادئعذهبرزومن

بكونالانبجوز،اجنمامجةضرورةليع!تالامامةبن:(للأا

اجثمعتوقد.والنظامالمَانونويئامواالناستكائفمافياإمامهناك

أنعلبهموبنما،قطإماملهىللناسحاجةلاانهعلىوفهممنالنجداث

فأقاموهعليهيحملهمبإمامإلا!ئملأك!نكررافاءن8بينهمممالععاصفوا

.الامامنصبجاز

ووسبلة،والببعةالأختيارهوالامامئبوتق!رطلن:(ئثيأ)

النصطريقعنئبونهايجوزولا،للأمةالعامةالارادةى!!الرجوعفلك

اخنبارفىالأمةحقفبكهذاوبعني.الشبعةمذهبهوكماالنعيبنأو

العامة.الشؤونئصريففيوالمشاركة،حكامها

عربيأ،جنسيئهكانتماايأمسلحلكلحقالامامةان:(!فنماأ

عالمألهاكفؤأكانمتى،قرشيغيرامقرشيأعربيمجرأمكان

-،!"
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لمءصلىمهة-ومعقانل!يةممفكرلة!للمهرمقيهىنلظل،لصفلمل!

بنلكوهم.سواءحدعلىوالعجميالعربيعلىيصدقوهذا،بمثطلبائها

قريف!حقمنيجعلونهاالذينالمعتزلةوبعضوالشيعةالسنةأهليخالفون

خاصهْ.بصفةهاشمبنيحقمنالشيعةوعند،غيرهادونمن

إفامةفيوالكلدلالحقبنحرىأنالامامعلىان:(رابعأ)

أوأمكنانعزلهوجب،حكمهفيوجارالعثلتجاوزفإذا،حكمه

السلميةبلطر!الحاكمإقالةحقلكمةيعطونفإنهموبذلك.علبهالخروج

السلمية.مجرأو

واستخدلم،الحاكممفاومةحقللشعوبيخوكونإنهم:(خامسأ)

يدْررونكما،السنةاو!قر؟نباحكامينئزملمأواسئبدإذاالعنفوسائل

نوعه.كانماأ!أدادبد!مالاوالطعكمقاومةفيالشعوبحق

يفقدهالممبادئوهي،للخوارجلهع!يال!يةالمبادئاهمهيللك

لرنجاثكبيرةأهميةتولينلكعلىوهي،!هاالجدةطابعالزمنعنصر

حثبثة،شاسبةلنظر!ةنواةئكونلىويمكنالجماهيرونطلعاتالشعوب

الحثيث،العصرفيالحكمفلسفةمعفكارهامنكثيرفىللتقيإنهاحيث

عنبهاوالنأيالصحيحالتطببقلهاتكفلالتيالضوابطوضعملاحظةمع

المقصودبعكسوتانيبالشعوبالضررقحُطللاحنىالسئِمادخ!سالا

..منها

فيننمئ!للخوارجالسياسيالفكرعلىالملاحظاتبعضوهناك

أصحاباثبئهماوهو،القائمة1لنظمفيالكامنهْبالشرعيةعالاكتراث

للمرءلعخيلى!ح،القائمةالنظممعدائم!اءعلىكانوافقد.الفكرهذا

،!!ي
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،ءع!رمية!ومعقائدية،مصستبارق!مفكرية!منصلحطله!

الثوراتاثبتئهماوهذا،النظمهذهمعالسلميللئعايشسبدِللأأنه

الاستقرارعلىيضَديو،1لثرلةوحدةيهثدبماالنظمهذهعلىالمستمرة

فكرايتحقيمَهاإلىيعمعىالئيالمطالبأهممنوهما،مهاالسياممي

سياسي.

قولهو،حكومةلَوجدألابإمكان!ةلوَملافإن،نلكإلىوبالإضافة

فىالممتلَةالسعاسيهَالتجمعاتفإن.الحقيقهَإلىمنهالخيالإلىأقرب

ويقحِمرافثهاولِنظمسياسائهاريدِهلوشؤونهايصرفصنإلىلَحلَاجالدرلهَ

والسلطهَالقانونةوَمبالحكومهَلاإلاعليهلِقدرلاوهذا،جنبالَهافيالعدك

الإنسانخُلِقفقد8الإنساناخلِهظلمعنالإنسانيكفولن،لَملكهاالطي

هـ".جهولاًضلوماً

استخدامعنبثطلأياعئبارهمفييضعوالمالخوارجفإن،كذلك

المطاعنأحدلُعدانيمكقماوهذا.اًخطاإذاالحاكمئنحيةفيالقوهَ

السياسيالفكرأوالاسلامههيخالفونالذيالسباسيفكرهمعلىالأساسية

.صورهمنصورةايفيالراقي

الحركاتبعضانإلىنضيرأننع!تطيعفإننا،خرأ،وليس،وأخيرأ

أصولهائطنمسأنلِمكنالحثيثالعصرفيظهرت1لتيالمنطرفةالإسلامية

إلىفيهلوَعلائفصيكلهِحتاجلمرومذا.الخويرجلدىوالسلوكيةالفكرية

.ثخرىمنامميهَ

يم،
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،ك!"مية-ومعقانل!ية،هصمتيهل!مفكرلةهمف!لمفال!!

شوال!:اعةينيةالازاي

مذهـكلاميصورةفيتتبلورلمللخوارجالدينيةالآراءكانثإذا

هفهبصثداخعطفَقدالخوارجفرقكانتوإذا،لاحمَهَمراحلفيإلا

لهخورجآراءلأهمالعامالإطارأنإلىهانشيراننسدطيعفإننا،الآراء

الأسماءهسألةوهيأساس!ةمسلةحولالبدالِةمنذيدوركانَالدينية

.الكببرةمرلكبعلىالحكممسألةبالأحرىأو،والأحكام

كفوابأنهمبلقولالمسالةهذهفيالخوارجرايئلخيصويمكن

و!دتحىَ،عملهحبط،للئوبةيوفىْولم،واحدأذنبأفر!ْهلامنأنيرون

لىيخر.الواحدالذنببهذابلكفرائصافهووجب،فيْالعذابالخلود

!ركمنمأخوذهناالكفرأنيعلنوابان،هناالوقعيخففونالإباضية

.الشركبمعنىوليس،النعم

الالملتلكونأنمطلقأإنكارأبنكرونكانواعامةبصفهَفالخوارج

.أدَلرمأوكافرأالكبيرةصاحبيعثونكانوافإن!ولذا،عملبلا

وهح!فيغ،مخالفيهميكفرونكانواالخوارجهؤلاءأنمنوبلرغم

بعضأ.بعضهمكفرفد.نرقةعائمرون

!و1لعكبفيوقرماعلىمعَتصرأيكنلمالخوارجعندفالإلِمان

ئ!ز!أيقبرفاتعمل.بالعملئصثيقنلل!يصاحبأنلابدبل،اللسانبه

.الإلمانودعائمشروطمنأساسيةدعامةأوأساسيأ

يلامات!إذاالكبعرهَمرئكبصاللهيعفوانالخوارجلِجؤزولم

لوجهمِن:وذلك،لَوبهَ
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،ك!عرمية!ومعقهنل!هية،صمقيأللأمفكريةمضرولد!

الكبائر،علىبالعقابأوعدلَعالىبأنهالقولفيالأولالوجهيتمئر

،وعيدهفيالخلفلزمالكبيرةعلىيعالهَبلمفلو،العقاببهذاوأخبر

مجال.وذلك

الكبيرهَبكَلرمعلمإذابأنهالقولفييتمئوفإنه،الثانىالوجهأما

المعاصيارتكابعلىولغيرهلهإغراءذلكوفى،لِنزجرلميعاقبلاانه

الفسق.وأسكمال

كفرالكفرنلكأكانممواء،الكبيرةفاعليكفرونالخوارجكانفإذا

الدينيةلهنصوصمعالأئفاقإلاسبيلأمامهميكقلم،فإنهنعمةكفرامشرك

.النارفيبالخلودالكافرعلىئححالتي

،النارفيالكبيرةصاحببتخليدفولهميؤلِدعلىلهليلوللخوارج

لِستحىَفلا،خالصضرروهذا،بفسفهالعمَابيستحقالفاسقانوهو

خلصة.منفعةهوالذىائثواب

فيالخلوفىاستحقاقفي،الخوارجوافقواقدالمعتزلهَكانوإذا

وجهين:منخالفوهمفإنهم،النار

يصفوهلموكذلكبالكفرالكبيرةصاحب!صفوالمإنهم:احدهما

بالفسق.لهوصفهمإلىبالاضافة،المنزلئينبينبالمنزلةبل،سالإلِمان

،"ِأ
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،ك!علىمية!و!مَف!يةلحفكريةت!ل،صمقيهس!صلكلكهلك!

لِختصالعابفيالخلود!متحعَاىْكيرونإنهم:وثانيهما

قسمواقدالمعئزلهَلكن،الخوارجلدىكباثرالننوبوجملةبالكبائر،

وكبائر.صغائرإلىالننوب

مسألةفيالمعئزلةمعيئفقونالخوارجفل!،نلكإلىوبالإضافهَ

لكن،فيهاخالثينالنارفيكبائرهمعلىلِموتونالكبائرأهلفإن،الوعيد

أنالمعتزلةبرىبينما،الكافرين!تلِعنبونأنهميرونالخوارج

الكانرين.تبرِغخاصنوعمنعذابهم

الجانبعلىيقتصرليوالمعنزلةلهخولرجبينالخحف(نويبثو

نظرفيالمنهجيالخلافأساسهكانوبما8ضطالمعمألةهذهفيالمذهبي

الع!.إلىمنهماكل

،شيءبهيعرفلاالعكلانالخوارجلدى!عامالاتجاهكانفلمَد

اخنلافوهذا.النصوصبظواهرالتمع!كشثيثوفهم،شىءبهيجبولا

العقل.شأنمناعلوالهنينالمعتزلةمعواضح

المعبانل-هذهفىطَضوالمعدزلهالخوارجبينلحائمأالخلافلكنولم

كلكانحيث،والمرجئة1لخوارجبينيضأقائمأكانوإنما،العقائثية

عنحثيثنامننلكم!يتضحكما8الآخرمنئمامأالنقيضعلىمنهما

المرجئة.

"!ض
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،ك!طرمية-ومعتفل!يةلذمفك!يةمرمتيه،مفصلمكهله!

الأولىالشرارةيمئ!انيمكنالخوارجفكرفإنالأمر،كانماوأيأ

مرتكبعلىالحكملمعمألةبإئارتهمالكلامهةالمساثلفيالبحثفجرتالتي

النبنالمضزلةببنهعاوتوممط،المرجئةعارضهمفلعَد.(2)الكببرة

الاسلامي.الكلاملعلم1لحفبفببنالمؤسع!ينبحقنجع!برون

!ظر:"لهخورجمذهيص!مكهمددمنلمريد(2)

وكالة"بحوىلهرحمنعدلهكلورترحمة،ةمي!فهلولهخورج:فىننيوليو!-

.1976لهكويت"لهمطهوعك

.؟099اثعاهرة،المعلرفدلر"وظسفةوفكرأضدةلهخوارج:الفعوعامرلمحكتور-

وما256ص819700ثعاهر،!مصريةلهنضةمكنبة"مال!مالافحر:!احمد-

بعدها.

33.ص3ج8؟6973ثناص،لهمصرية!نهضةمكتبة"الاسلامضحى:لم!احمد-

بعدها.وما

235ص4ج19645،لقامرةهلهمصر!ةلهنهضةمكتبة"مال!مالار!ظ:لمينأحمد-

"ها.وما

لعنيا!وفا.ددر8الأيمثيةاهلو!حملولاسحميةلهؤق:فىددلحمدلهقاحمجدلهكمَور-

.اه!باموIIص2ج،2003الام!كنعر+5والنخمرالطباعة

!"
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*"مية!ومضفليةلذمعكرلة،هصحهيه-!ضوللهك

ل!ثعيعةا

خل:مة

الإمامإلىالنظرحيثمنضطليمىلهعت)3(تعَابل!شيعةكانتإذا

جمهورلمعتعَداتمخالفة(راةحوىقىالت!ئ!يعانحيثمنابضأوإنما

بأنوالباحثينالكلابمنكئيرمعالاغرلفمنلأبدفإنه،السنةاهل

منللعثثدمونلأكك!قهبض!ولدىجوانبهبعضفيالشيعةمذهب

المعئزلةمنلهمتكلمينجعهوردعاالذيالأمر.الأجنبيةوالفلسفاثالعفائد

الأفكر.هذهمئلعلىالردإلىوالأشاعرة

حيثومن،ولهتطورلهننمأةحيثمنةعث!فهلصالحعيثكانوإذا

إلى-يحتاج،خهممةددَععمفىقةلكلكانمتعثدةنرقإلىالاخنلاف

سنكئفيفإننا،إلكتابتاضمنلكونلهاءلنمخططأليسموسعهْدراساث

وأشهراهمإلىلهمؤجزةالائ!رةمعالمذببهذاالئعريفإلىهنابالإشارة

الشيعة،غدالسياسيللفكرالعامالأطرفىب!لحثيثنلكنردفثم،فرقه

يتولونالن!علىخهم!ةيصفةهظتالمحلقوق،والألهصرالألهباعلهلغةفي!خ!يعة(3)

نقلمنين!يعةومن.ولدهكلتالأمهمةورثةفيلختلافعلى،ييتهواهلعليأالإمام

لِمتونلافمخاصلهىقىودمنم!هامنومنم.!ي!عهللهىعليبيتمنالإمامة

الأنةعي!فهلوىَوكن.لهغلاة!قولاصيمالهخ!ةفىقلكثربلا!وقد.بالقر!هَإليه

ةعي!غللو.لهنصدِريةلهغلاةمن!يلةطوثفوتوص"والاسمامجلمِةولهزيعيةعشريةالأئئى

!عبأناِمحاةع!ثهلعلىو!طلق.مال!مالافيولهفكرية!ع!يال!يةالحياةتاريخفيشانهم

بالشتاء،عمومألهخسِةعلىلهلفتالهصنةاكلاطلقوف.الرافضةاوالروافض

هوعِلابممنغهلعَرلهواالنينعلىلهحعمينبنقىبنزيدهواطلقهمنواول.الزيثية

وعر.يكر!يفىلهطعنعليهملانكاره8بالكوفة

!،
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!ةيمىلس!ك،ةي!لناقعمومفكريةامرستيال!!!!مفلطال!

نشاةفياثرمنفرقهبمخللفألائميعيالمذهبتركهماأهمنذكروأخيرأ

.ونطورهالكلامعلم

بال!ثعيعة:القعريف

ابيبنعليالامامفمايعواالنينهؤلاءعلىالئميعةلفظ!طلق

جلبأإماووصايةنصأوخلاقهبإمامئهاو!كو،الخصوصعلىطالب

فبظلمخرجتوفيلولأدهمنتخرجلاالامهمة!اولَكغاو،خفيأوإما

.غدهمنبئفةيوعرههن!كون

ومن.،وفكرأنفمطألهعميالمهةالمذاهب!مهنةع!ث!و!ضبر

الأولىالألِاممنذاثيرت!بالخلافةعليالإمامْأحقيةفكرةانالملاحظ

،!نلنموذجأإلأبكر!قمبيعةفىعلنتخلفضةوما،الخلافةلنشاة

(!)لو!هر!منهت!رتبحكمفىالامامتررد!كرةهذهظلثولهَد

بوىحتى(!)لهرسوكممبطاولهحس!لهحسنوبوئه،الاممحمإلىوسبعَه

عئمك.لهخليفةمفلبعدللإمامة

!خووجهاحدلأعلىبمفطهعلنللإماماطيمة!نهلةممامحتوف

عليللابمامبالتسبعالشعورنعم!لهىخلافَهوضلااع8ملجمابنوهو
القويةلهعولملأحدكربلاءفيللحسئاطيمة!نهالةركانت.بهنهوأهل

علد!موفعتلهئيالمعنرغمفصرهاوز!لاة!ف!يحةيلحركةتنظيمفي

!حثم.الأمو!يالبيتمن

مذجمأباغبارها،الئمثعةاننعلمفالنا،!يهالانصرةسبصومما

بنشأهَتأ!ثان5بهايطينالثيوعَاندهعليهدد!معي!ذىفكرهلهسياسبأ

ي!يم،
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-ةيم*ة!ةيممتمص!كلن!لحيط!س!يهر!معرية

وليعىعملبأقباهألهبديةمنذةعي!ئلاثجاهككبالعَطعولكن،الخلافة

.أ!ىلن

لهنيلهع!بالمبةبالأفكربومنم!بالميفكرهيجث!منالشبعةأما

،ولهمعهودالمالوف!فلعرجة!اهعمنوتقثصه،البيتبألتسمو

نلكمنعليالامامحباةفيبدأتأنهاظو،1لتقثيع!لهوجةإلىووصلت

منوالتطيل8عليتأليهفكرةإليهئنعمبوالذي،م!بأبنالنَهعبدالمدعو

مبالهئهاو،المنظمف!كلهاتأخذلمفإنها،وعمربكرأبيالشيخلِنشأن

لهةي!منعاملبفعل،عليالإماموفاةعلىلأحقهْفترةفىإلاالمرتبة

ويتبنون1لبيتآلحبيف!ربونالامملاماغتقواالنينالموأليمنجعل

جعلالذىلهحدإلى،جعلبعدجيلأالإجيالليتوارئها،الشيعيةالأفكار

وهص.وجوهرهاحقيقئهافيفارمثيةفرقةالشيعهَلنيقررالباحث!نبعض

الف!يعي،المذ!فيلهورألعبواقالمواليأنصحيح.صكليهنوافىَلاما

لهفرع.لرئباطيكونلىيعدولاهذالكق،ئتكرلافكريةآثارأوتركوا

عرب،همفكارهوصناعالمذهبأئمةفان،بالشجرةالغصنأو،بالآصل

أنالموالىجيللبثوما،سبيلهفيوجاهثوا،الخلافةفيحقهمعرفوا

هوىوصالهفتالأفكارهذهفراقتهم،أئمتهومسلكالبيتآلفكرفينظر

كانالتيوالسموالئقثيسفكرةمنينبعفارسيأثوبأفألبسوها،نفوسهمفي

بهاوانطلقوامشعلهاحملواثم،ساسانآلمنلحكامهمبهايدينونالفرس

فكرفيوالامتتمرؤبالبقاءلهاالتمكيناوالأنتصاربغيهْطاقطهمجهد

وضميرها.الأمة

كدلهتف!يعكلهىننميرلىمجرمنلهمقامهذانتركأنينبغيولأ

فرقعدةإلى،واولادهعليوهم،موسسيهلَقمبعدوخاصة،افتر!

!،
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لمك!صرمية!ومعقهنل!ية،لفكريةته4،هصمتيه!فبئلىكلكهئ!س

الغلوبينلَأرجحمنمنهاكانكما،المعتدلونومنها1لغلاةمتهاكان

يلغدلااو

بحلوللهَالتاوواولادهعليافهَتي!لاالغاليةالفرقجانبفالى

عشربةوالاثنىالزيثيةمد!أخرىنرقظهرثقدفإنه،فيهمالألوهية

والكبسانبة.والإسماعدلبهَ

إلا.غيرهابهاثفار!التيعقاثدهاالشبعةفر!منفرقهَلكلوكان

.)ث(المقامهذافيبلئفصيلذلكعنالحثيثعلينايصعبأنه

سثعيعة:الآراهـال!عياسية

ت!ئمكل،سياسيةمبادئثبنيإلىنرقهماخئلافعلىالشيعةيذهب

إدارةاوالحاكماختيارفيالمشاركةصبالمحكومينلعأىسيام!يةنظريهْ

بالعلميخصونهمالنينأئمتمعلىفصرأذلكوئجعل،الحكمشؤون

ينزلونهمفهملنلكوئبعاً،سواهمفىئوجدلاالثيبالأم!راروالمعرفة

الحصر:ولسلهمثالم!بيلعلىينظر(4)

بصها.وما662ص"الام!ححفجر-

بصها.وما802ص3ج،الاصلامضص،

"ها.وما؟.9ص4ج،مال!مالاظهر-

.َهعي!ثاهلوالخولرج،

12ص2ج،الا!مانيةو(صولهاةِصح!مالاالفرق- Aبعدها.وما

التع!يع)نشاة،لثانيالجزء،الاسحمفيلهفلع!فىلهفكرناثاهَ:النشارم!اميقىدكتور-

.\1'11القاهرة،المعارفدير5(وتطوره

تاريخ.بلابثروت،لتاهرة-،!خ!روقدو،الميزكفيةعي!فلا:مغنيةجوادمحمد-

،!!ي
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،ث!طومية!ومثقهلل!ية4تامفكرلةلمهرمقيا/لفصلمظلد!

الفكرفك،لنلك.البشرعامهْمنيخرهمصبهمشمموخاصةمنزلهَ

إلىالسلطةترجعللتىالثيوقراطيةلهنظربةيمثو،جملنهفييعي!ث!ا

لوَدَلالنيالمبادئبعضننضمنلاانهانلكبعنيولا،الألههَالإرلدة

فيالغالبالفكرغهمنذكرانناغيبر،لحكامهمالمحكومينواخئياربالبععة

الأسلا!ية.الفرقمؤرخوعنهمحكاهكما،مذهبهم

مباثثهم:أهمومن

شُاطمصلحبهَقضبةلبعتالرنام!هَ()وهيالإمامهَ:(أولاً)

فهي،اصولدِةلهْضيهْهيبل،بنصبهمالاماموينتصب،العامةباخنيار

ولاوإهمالهإغفاله(!)للرمموليجوزلأالذيالثيناركانمنبىكن

القضايامنالدولةرئاسةلِجعلأنشأنهمنوهذا.العامهْإلى!لَفويضه

علىليهم!وانه،عندهموالأئمهَ(!)بالرم!ولالخاصهْالإلِمانيةةينِلدلا

.جدلأومنهلهشةمجرفنبنلكوالشمليمالامتثالإلاالناس

تعالىاللهمنبنصئكونالرئاممةاوالامامهَان:(ثلأليأ)

النبيان:قالوالذلك،بعدهمنعلىينصإمامكلوان،(')ورسوله

مذهبوهو،فاطعةبصورةعينهوأنهبف!خصهعليإمامهْعلىنص

مولاهكنتمن)):(!)بقولهفلكعلىو!ستثلون،فرقهممنالإماميهْ

ووليوصيوهوروحهعلىيبايعنيمن)):أيضأوكَوله،((مولاهفعلى

إلاتثبتلآالئيالأدلةهذه.عليإلالِبايعهفل،((بعديمنالأمرهذا

ويذهب.فكرهممعتتفقتاويلا!منإليهيذهبونلماطبقأأوطريمَهممن

يقولونولنلك،بالشخصلابالوصفعليأعئنقدالنبيانإلىَهيدِلزلا

)وهماالمفضولإمامهْيجوزبانهمهداَمتعال،وعمربكرابىإمامةبصحة

.(رأيهمفيعليَ)وهوالفاضلوجودمع(الشيخان
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4ث!مفكريةومعظنلية،2صلامية!ص!كلنصلفطله!،مصمتيا

والحسين،الحسنابنيهعليبعدالإمامانإلىلِذهبونإنهمثم

الحسنبعدالإمامةبانقالمنومنهم،فاطمةنسلفينلكبعدوساقوها

إلىنسبةالكيسانيةفرفةوهي8ونسلهالحنفيةبنمحمدلأخبهماوالحسنِن

نقلفيالورائةبفكرةاخذهميعنيوهذا.ا!نفيةبنمحمدمولىكدسان

الغنكية،بنظامالآخذهوذلكمقئضىأنايلآخر،شخصمنالسلطة

معينة.اسرةفيجيلبعدجيلأالعرشورائةفكرهَمنإليهيؤديوما

بصفهَهاشمبنيمنثَريشفيإلاالإمامةئجوزلا:(ثالثأ)

فيلَكونولاونسلهالعباسفىتكونأنهاإلىمنهم1لبعضوذهب.خاصة

فيتكونولأ،ونسلهعليفيثكونأنهاإلىآخرونوذهب.غيرهم

نلك،ومع..ةيكَلملابهنأخذالذيالورائةنظامهوقلناكماوهذا.غثرهم

حصِلو،الخلقبينفيماشورىالإمامةبأنئقولكانثفرفهمبعضفإن

صعالمفضولفيئصحوانها،المسلمبنخيارمنرجلينبعقدتنعقدان

وهذا.الأمةباختيارثبفَوعمربكرابيإمامةوأن،الأفضلوجود

معيئفقونهذافيوهم،لكمةالعامةالارادهَإلىالاخعياريرجعالفول

الإسلا!ية.الشريعهَفيالغالبالسياسيالفكر

الفبيحيرتكبلافهو8الرئيسلفمامالعصمهَوجوب:(رابعأ)

أنلأجلكانإنماالإمامإلىالرعيةافتقارلأن،والصغائرالكبائرمن

وهذا،نلكعنلبكفهمالإمامإلىمهجاِثئحاافئضىمه!لعالقبيحفعلجواز

وهذا،وصغيرهاكبيرهاعنهامنزهأالإمامهذايكونبانإلايتاتىلا

جميعها.المحرماتعنعفيفأفاضلأدئيأالإماميكونانبعني

"!ِض
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*سلامية-ومعتافلمةمعرية،ص!طريىس!صلروله!ص

ورقهم:منالزيثيةوفال8الامامعلىلهخروججور:(خامسأ)

!ضون8بعراهل8!كيكونواكالخروجلهم!جورالذيرادَدملااولك

يرتانهمنلكومعنى.الع!لطانعلىمعهيخرجونئم،للإمامالإمامهْ

م!لع!لةعنمجارةلنهيجدتاريخهمفىوالناطر.الجائرالحاكمضدالجهاد

عضدهمفىثعُقيولم،العملطانضدالخروجمنالحلقاتمنمتصلة

فهنوهلَدئعيوهم،الخروجهذاضحدِةمذكمثكثيروذهابالمتكررإخفاكْهم

عليهملايطلدَونأئمتهمومجر،لهحقالامامعلىإلايطلقلاالإماملفظ

اكعَبمننلكشاكلمالوخليفةلوعلمِهمملطلىكطلعَونبل،الإمامبَمل

اعقادهم.فيالأضةعلىنثللأالني

نزاءاحديُعد!جائرالسلطكعلىالخروجبوجوب،لصلكانوإذا.

ومغى.بالتقئةلوَملالحىنؤكدالنميعة!قمعظمفإن،الزيديةالشععة

يخرمظهز،محوهمخكةومالهبىنفعبهصضنهعلى1لمرءيحافظأنالتفة

فرقممائرغدلعماسيأمبدالهتفةوكانت.وكتمكمدواةفهي،يبطنما

فمتمصروواحئىبهااو!وتواليهادصالهتيتعاليمهمومنللشبعة

الاشىالشيعةغدمنها.-والمضمود((لهةفَهللألمنثينلا)ا:مها

عنبكنمونهالذيالسري!نظامنهاخاصةبصفهَوالإسمامجليةعشرية

وبظهر8المننظرإمامهمإلىالدصةفي-تعاليمهعلىوبسبرون،الناس

ونجهفيالسلاحفيحملوا،بدَولهَهملِأنع!واحتى،الأمربعدهملمنالطاعهَ

لهفانمة.الدولة

لبيتفبن،السلطةبوحلويةيتوليعي!ئالالهمذهببن:(سادسأ)

خلفأ،لزمنيةالسلطةلهتعملمأنيجب1لذىلليي!هو،بالنبوهَظفرالذى

!
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اءمرمية!وسقفل!يةلنمفكرية!ي!صم،-مهلمفهمكهص

ععغدهميعنىوهذا.ولهزمنيةالثينيةالسلطةيجمعكانالذيللرسول

يصنروهذا،معروفصاحبهالأنالأمةبينالسلطةعلىالتنازعوجود

السباسي.الاسنفرار

ئجدلأسباسيةمبادئمنالشيعيالفكرفيوردمماالرغموعلى

بالنصكالقولالمسلمينإجماعاوالصحيحهَالسنهَاونآرَعلامنلهاسندأ

المذهب،هذاأصحاببحه!قمماذلكوعيرالإماموبعصمةوالوصية

مه!لإو.الإسلاميالسياسي1لفكرفيتكلموامنأولكانواقدالشيعةفإن

نبهوافقد،بهاجاءواالئيالأفكاركانتماوأيأ.نلكفىالفضللِرجع

اوجهفىيتحكمالذيالمهم1لجانببهذاالاهئمامضرورةإلىالأذهان

السنةأهلنظرلفئوا.وبنلكبينأتأئيرأعليهاووئرالأخرىالحياة

الأخيرونفانبرى،لانعمانيالفكرجوفبمنالمهمالجانبهذالمعالجة

مباحثاحدالامامةصحثولمحمبح،بالحجةالحجةومقارعةعليهمللرد

.الضكلمونعالحهاالني!كلاععلم

WAهإخفاقمنالرغمعلىلهاثمثعيالفكرأنإليهالافمارةئجعرومما

بالحيوية،يئمتعلازلفإنه،السنيبلفكرفورنماإذاالسلطةارئقاءمجال

أجلها.منوالصراعالسياسةمعاناةعلىوجلدقوةأنصارهولدى

:وتطورهألكلا"مملمنيثعأةفيا!ثعيعىِالفكوأثر

،فرقعدةإلىانقسموافدالشيعةانإلىسبقفيماأفمرناقكناإذا

إذافإننا،المدَامهذافيببانهايصعبالنيالخاصةغالذهافرلهَةلكلوكمان

"

http://www.al-maktabeh.com



*ص!مية-ومنففديةةبركفم*هيتمره،!مممفصلولله

الكلامعلمنشاةفيثرهاحيثمنةعي!فهلعقائدصنتحثثانأرلهنا

جانبين:منسبكونالحثيثهذاكلهىري!فنأننستطيعفإننا،وتطوره

الفميعةءمعظمبهاكعلميككالتيالعامةالشيعيةالضائدبعضأحدهما

الكلام.علمفيائرمنالفمثعةوقمننرقةكلاحثئتهماوالثاني

للولضحتائيرهالهاكانللتيللعامةالثميعيةبالأفكاريت!علقففيما

فكرةوهما،(ساسينينفميعتينفكرنينإلىالإشارةيمكنالكئمعلمفي

باع!بارهالمعصومالإماموفكرهَعدَائدمنبهاارلبطوماالمنثظرالمهدي

أساسيأ.معرفياًمصثرأ

الئصوراتببعضفقطمرتبطألِكنلمالمنئظربالمهديفالقول

بشيوعأيضاًيرتبطكانوإنما،السلعمالعقليرفضهاالدىالأسطوريهَ

الأرضسيملأالذيالمنتظرالمهديبمجيئالاعلعَادلأن،الجبرعقيدهَ

وعدح!الوالهْعبالأمرالئسلبمإلىمعتنقيهيثفع!جورأملفَأنبعدعدلاً

ومن.يغيرهالذيالمنتظرالمهديظهورن!حيأنإلىلْغليرهمحاولهَ

أهممنكانالجبر!يدةورفضالأسطوبىيةالتصوراترفضانالئابت

الكلام.لعلمالحفيفبونالمؤمسمونوهمالمعنزلةفيهالَوسعالنيالمسائل

يأ،اساسيأمعرفيأمصثرأيُعدْالمعصومالإمامبانالقولواما

موَعيصنأوالمعصومالامامهذاعنإلاتكونلاالحقيقيةالمعرفةان

عارضواقدالأشاعرةمئكلميبعدهمومنةلز!عملامتكلميفإن،مقامه

والشرمجة.وللعمَلبةالحسبةالمعرفةمصاثرصنحثئواعنثماالفولهذا

للموفةالأمماسيالمصرهولهضلخاصةبصفةالمعتزلةاغبروق

.المتأخرةالمراحلفيالأشاصةبعضنلكفىبهمثاثروقد،الانسانيهْ

!8
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*صرمية!ولعقف!يةلذممفكرية!هصمقبهمضلى"لة-

للمعرفةالأساسي1لمصثريعئبرالمعصومالامامبانالقولأنوالحق!قة

الذىالأمر،ال!فكيرعلىالانسانيالعقلمفعرةعلىحجرفبهالأنسانية

غولهم.إعمالإلىالناسيدصعنثماالكريمالقرآنيعارضه

نشاةفيالشيعةفرقأثرإلىموجزةإشارةنشيرانارلهناإذااما

أنسبقفبماذكرناقدانناإلىنغميرأننسدطيعفإننا،ولَطورهالكرعلح

عشريةوالائنىوالزيدبة1لكيهممانيةوالغلاة:هيالشيع!هَالفرقأهح

الإسعاعيلية.و

عليالامامبألوهيةنقولكاثتالمتطرفةاوالمغاليةالف!يعبةفالفرق

وما،ف!همحذكدإلهيأجزءأبأن!قولكانمنومنهم،بعدهمنوالأئمة

رفضها1لتيالأفكارمنفلكإلىوما(ْةبالئناسخالقولمنبذلكطبَلري

لوَعلافينوسعواعندماوذلك،وغِرهموالأشاعرةالمضزلةمنالمتكلمون

علىفيهحالحلولأوالمخلوقينمائ!ابهةفىلًعالىالدتنزيهاى،بالتنزيه

.الألحاءمقفحوأى

كبسان!سمىشخصإلىب!عشالئي،(6)الكبسفيةعناندولبست

فاطمة،مجرمنطالبابيبنعليابنالحنفيةبنمحمدللإماممولىكان

نكرهم.سبقالنينالشيعةعلاةفكرعنبعيدة

فظر:،لهمتطرفهْالفمهطةالأفكارعن(ء)

بعدها.وما430وبعدهاوما66ص2ج،مال!مالافى!ظعصى1لفكرنشاة-

لهمحمثية،السنةمطبعة8المتطرفينالشيعةحركات:1لعالمجدجابرمحمددكتور-

ه؟954القاهرة

.4971بيروت"1لئقافةدار،والألهب!دَار!خفيالكيسانية:القاضيودادلهكتيرة:انظر(6)

بعدها.وما72ص2ج"الامملامفيلهظصفيلهفكرنثماة:أ!ضاولنظر

،!ل
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*م!مية-ومعقافليةمشرية،مصمقيالة!مفيملمظلد

ن!زعليبنزيدالإمامإلىئُتع!بالتي،(7)الزيديهْفرلهْةاما

بفكرصلةذككانثفإنها،طالب!يبنعليبنالحسينبنالعابدين

ذلاتكانتالمعتزلةبانلوَعلاإلىلهبعضدعاالذيالحدإلىالمعتزلة

منمتقاربأكانالمعتزلةفكربان!قاللىالأرجحأنإلا،زبثيةاصول

المذهبفيالمعتزلهَمذهبانثماجإلىيدىالذىِالحدإلىالزيديالفكر

أنمننلكعلىأدلوليس.الاغزاليالمذهبئدهورمرحلةفيالزيدى

الزيثيةفأقلامبعضهناكانكماتزيثواقالمعتزلةأعلامبعضهناك

.اعثزلوا

ععدبانلوَمئالتيوهي،(8)ذريةالائثىإلىانلَمثنامافإذا

والحعمينالحسنوابناهطالبابيبنعلي:وهمإمامأعشراثنىهوالأئمهَ

بمحمدومرورأالعابثينزبنعليمن!تداءالحسيننسلفياستمرثثم،

ئمالجوادمحمدئم!رضاعليئمالكافىموممىثمالصادقجعفرثمالباقر

المعروفلهصكريالحسنبنمحمدئمالعسكريالحسنئمالهاديعلي

(V)در5)لهزيطهة(لهثعثلهحزء،لهكلامعلمفي:صبصمحموداحمدلهكتور:لنظر

.1111بيروت،لهوبثةلهنهضة

ب!ها.وما؟47ص2ج،الاصحفيلهظصفيالنكرةا!ثان:!صوفظر

الحصر:ولهصالمثالسبثلعلىفظر(8)

رد،غ!ريةالاثثىةعي!ثهللدىالامامةنظرية:صبصمحموداحمدرو!كد-

.؟69i;القاهر،لهمعارف

لهحضر.دو8ويراهنمخصيك!رلأَالاشالأمهمية:زيدابامجدهصابرلكتور-

.؟998طنطا،والنضرللطباعة

بعدها.وما27صه2ج،الامملامفيالفلسنيالفكرنشاة-

!،
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!ة!لىمهِة!ومض!ل!ية،مر!ييالذمعدية-مفصلى!ه!

فإننا،ميلالحية(873-هجريةi.0سنةاخئفى)الذيالمنتظربالمهدي

!م!نمبهةمنهمفكان.مخئلفةغانثبةانجاهاتحوتفدأنهانلاحظ

الجوأليقيممالمبنوهائ!املهحكمبنهشامر!مهموعلى،والمجسمة

الائجاهاتأحثدثهمالهىلهموضعتاعبرليفمرناوفد6وعبرهما

كانإنهثم.الكلامعلمنائماةفيأثرمنالتجسيميةوالنزعا!التشبيطة

أراءإلىيميلكانمنلهمتأخرين.عشريالأثنىالمذهبمفكريمن

الكلامعة.المسائلفيةلز!عملا،راءإلىلِميلمنمنهمكانكماالأشاعرهَ

النيالفرقةوهي،(9)الإسماعيليةفىالحديثْإلىانلَدننامافإذا

المذهبهذاأهل؟راءاخعلفتالذيالصالقجعفربنإسماعيلإلىثُنسب

لاى!حةلَثَتمولَهأظهروالدهولكنيمثلمبأنهلاَهلمنفمنهم:!وتهحول

ءاَدبه!لعالنصوفاثدةوالدهحياةفيمالَهبأنهفالمنومنهمبالقط!لُقصد

ولسِ!فلسفيأمذهباْكعدمذهبهمباقالقوللِغكنفإنه،نسلهفيالإمامة

لهدينلِة،رالًهملئدعيمالفلع!فيةالآراءاستخدمواقدإنهمإذ،كلام!أمذهبآ

لهحصر:وليمىلهمث!صبيلعلىانظر(9)

مكتبة،وعقاثدهاونظمهاترلهخهاالام!مامجليةطثفة:حممبنكاملمحمدثكتور-

99!عاهرة،لهمصر!ة،لنهضة o؟.

والترامطة(،)الام!ماعيليةلهئانيثجزء8الامملام!مىمذاهببثوي:لهرحمنمجدلهكدَور-

.9731بيروت،للملا!العلعدلرج،،

بعما.وما363ص2ج"الاسحمفيالفليمني*لهنكرةا!ْ*ْ

در،الامملاممنكريغدالألعةالكلمة:-كتابنامنث!ث!لهببمنلهثانيلهنصل-ْ

.2002الاسكنعرية،لهنخ!رولهطباعةلثنيالهولاء

،صال!مالا!نكرفيالكون8ا!ثننظرت:حابنامنلهئالث!ببمنلهر!عفصك-

.002،لاصكنعرية5رمئ!لاولهطهاعةلعنيالهوفاهدلر

"6"!،
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-ة!مىلس*ةيلفقعمو،هصمقيال!مفكرلةممفصلممظله!س

فىكانمعهمالمنكلمينخلافانوببثو.الإمامةمسالةحولوخاصة

لهعقلفىتبت!التيالتأويلاتلالك،الثبنيةللنصوصالباطنيةثاوبئنهم

فيإلاننبلورلمالفرلهْةهذهاراءانإلا.الغلاةاراءمننفنربمارثَدب

ةفمم!الفلاعلىرلِودهمإطارفىعلبهمالمنكلمبنردودوكانت.تالدِةمرحلة

.العموموجهعلى

:أخيرةكلمة

كانوفرقهانجاهالَهبمختلفالشبعيالفكرأنسبقمماحضْلب

ةعي!فلاثمةعافطالذىالأليموللواقعجهةمنالخوارجلفكرفعلردبمثابة

.اخرىجفةمن

تخالف!ئيوالآراءالأفكارمنللعثيدمونلأ!ئالعميعكانوإذا

ووكلكلهوفمحمن!كونفاله،المضلوصر!حالمنقولصحبح

بالردالبد!ةمنذقامكخاصةبصفةوالأساصةالمعئزلةمذهبيفيمنمثلأ

لهمرحلةفي!فبكن،.ولمئهاقهاوبيانولعَنبدهاالأفكارهذهمث!على

ئاليةءمراحلفينلكاممتمروإنما،الكلامكلمراحلمنالأولى

عئصرىالاتثىجانبيهفيالتدئميعفإن،آخرأولسِ!،وأخيرأ

لهكلام،علخ!%لىمنهالنصوفإلىاتربكانخاصةبصفةوالاسماعبلي

.(1ْ)لهصوهةوالنزعاتالشيعيالفكرببنواضحةصائتهناكانحبث

،لهمعرفدر،ولهتئ!عِتوصَملابينالصلة:لهئميبيمصطفىكاملثكتور:انظر(01)

.؟96iالتاسة
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،ء!رمية-ةملفَصممول!معكرية،صمقيه!مفصلىممكللدص

عرمنةا

اتجاهبالأحرىاو،إسلامبةةب!الكفرقةالعرجئةبانالقولبمكن

رجالهاسئمي!و.عليهاوالحكمالإنسانيةالأفعالإلىالنظرفيإسلامي

واختلفواالدماءسفكواالنين،المخطالفنِنأمربإرجاءقالوالأنهمالاسمبثذا

الخوارجكانفقد.المَيامةيوميشاءكمابحاسبهمالنَهإلى،الخلاخةحول

لِكفرمنالشيعهَمنوكان6بالتحكيموالقانلينوعثمانعليأيكفرون

مبطلون.أنهمويرونبفالالونهمالأمويونوكان،الأموينِن

بل،احدأيكفرونلا،محايثينمسالمينفكانوا،المرجئةرجاء

والله،بمصيبوبعضهممخطئبعضهمانر!غ،مؤمنكلهمأنيرون

وابالكفرعليهموالحكمأمرهميُرجافإليه،سرائرهميعرفالذىهووحده

.بالإلِمان

الخلاففيموضهلهسياممثأحزبأعهدهااولمنكانتفالمرجثة

العقائدفيتبحثكحميةورقةإلىنطورتثم،الخحفةحولةإ!فنالذي

والمؤمنالإبمانمع!ائلولأسيماالعفائدبلأهالمتصلةوالمسائلالثبنطة

والكافر.والكفروالعاصيوالمعصبة

اللهمعرفةهوالإيمانان:الإلمانفيالمرجنةرأىومجمل

منكبيرةوارتكبالفرلثضوتركورسلهبالنَهآمنمنوان،هل!مرو

الظاهرةالأعمالوان،بالقلبداَم!عالاهوالايمانوانمؤهن،فهوالكبائر،

.الايمافهماجزءأتبسث

"!ض
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،2سرمية!وسقفل!يةلهفكرية4تلمسستيهمفصلىمثهلد!

مخالفنام!إلافيالمرجئة-رأهالذي،لرأيهذاأنلهواضحومن

واداء،ورسلهالهـهمعرفهْهوالايمانانمنالخوارجبهفالتلما

الكبائر.صوالكف،الفرائض

وأن،وومجدأأ!ودلهبانالمرجئهْقالثفقد،نلكإلىوبالاضافهَ

يفىانمنولابدمنهفضلبهاللهوعدالذيالثوابلأن،يختفلاوعده

اللهتوغدالذيالعقابلأن،يتخلفقداللهوعيدأنحينعلى،بوعدهاللَه

.بشاءكماعثلهفيبتصرفأنودنهعثلبه

مخلفالوعيدفيالمرج!ةقالعهالذيالرأيهذاأنالواضحومن

المعمألة.هذهفيالمعنزلةبهفالتلما

كانواوالمعتزلةالخوارجمنكلأأن1لملاحظمنفإنهْ،ولثعلك

الطاعاتبأداءمشروطمنهمكلغدالايمانلأن،للمرجئهْألداءخصومأ

وفي،الخوارجنظرفىكافرالكبطزةمرتكبولأن،المعاصيواجلناب

لأنهمؤمنالمرجئةنظرفيولكنه.المعئزلةنظرفيالقزلئينببنمنزلة

فاسقأليسفهوالكبائرمنكبيرةلارئكابهفاسقأكانوان،بقلبهمصدق

فيبخئدلاعندهموهو،كبيرةمنارتكببمافاسقهووإنما،بإطائق

فيها.مخفدوالمعتزلةالخوارجمنكلعندولكنه،النار

أوردها،لارجاءفيثْصيدةوله،قطنهئابثشعرائهمأشهرومن

.الأغانيْ+فيالأصفهانيالفرجأبو

المرجئةغدالكبعِرةفاكلكانفياانهلهىهاالائمارةمنولابد

معيضرلابانهفولهفيلبتدعدْهلكانمنمنهمفإن،مقصثرمؤمن

!!!،
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،لإصلىمية!ولهعقاقية4تهمفكدية،مرممتيه!مفع!لىحياله!

مدَصرأكانانفالمؤمن،طاعةالكفرمعينفعلاكما،معصيةالإيمان

.شيءكلوسع!ه!لاورحمة،مؤاخذغيرفهو

المؤمنبأنقلوافإنهم،بدعةفيبقعوالممنالمرجئةأولئكومن

بذلك،سبحانهوعدكمائوبته،يقبلالةفإننصوحأ،توبةئابيذاالعاصي

شاءوأن8ارتكببمعذبهشاءان،ومف!يئثهاللهامرفيفهولِئبلموان

إلىالقولنلكوبُنسب،اللهشاءانجمبعأالننوبيغفراللهواءن،لهغفر

ماالفقهائمةلثَوالمنالماثورفييوجدلاإنهبل،النعمانحنيفةابي

بعارضه.

فىالإيمانحصرواالنينسواء،المرجئهْأننلكمنويتضح

لا،نجللسانوالإقراربالمَلبالئصثيقفيحصروهوالذينب!قلبالتصثيىَ

لا"لنهالشهيرةكلماتهمفمن.الإبمانمنركنأباعتبارهبالعمللِعتدون

."طاعةالكفرمعننفعلاكمامعصبةالابملنمعمخضر

منليسثالظاهرةالأعمالأنراواانهمنلكعلىئرتبوف

لأنهبنفصولابزبدلاغدهمالابمانبينما،ولتفصلزيدلألهاالمئمان

بعضهم.غدباللسانالاقرارإليهمضافأالعطبيالاعقاذهجرد

النصارىعلىبالكفريحكمونلاكانواأنهمهذأعننتجوقد

الدولةفيالعاليةالمناصبوشغلواالأمويالبلاطبهمامئلأالنينواليهود

الأصص.النَهإلاعليهيطلعولبسالقلبمحلهالإيمانمافىامنهـك.؟موية!

جميعأ.الناسمسالمةإلىيدعوأثى

مرتكبانالصورةهذهعلىللايمانئعريفهمفىأيضأنتجوقد

ألنَهلِعصىكانإذا،النارفىالخوأرجلخئدهكانالذي،خمخبِرة"1

،-ِأ!س
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4-منكرلةوستف!ية*مرمية-!ممثصلطهله،هصبتيا

كلهاحثودهى!تيالذياما،مؤمنفهواللهحثودبعضوتعدىورسوله

الكافر.فهو

فيالمخلعونهمضطلهكفارانلِقررونكانواالمرخةفإن،وهكذا

علىيعنبهملىوإماِالة!وينالواانفإماالعصاة1لمؤمنوناما،النار

.هذاعلىيو!ونهمالسنةواهل.الجنةلِدخلهمثمننوبهم!در

المسلمينكدممةيشكلونكانوا،الثصورلهذاطبدَأالمرجئةأنويبدو

إلىم!فدَينوالخوارجالشيعةنلكفيمخالفنِناميةبنيحكمرضيتالتى

بعضلِرىكما،كانواوان،السنةاهلمنالمحافظينطائفهْمعماحد

يُخئدلانهباغقدهمالسنيين!لاءعمَائدئمدةمنالانوادَهل،الباحثين

.(؟؟)النارفىمسلم

منأنهإلىنفميركيخرمنالمقامهذانتركانينبغيولا

أنمفادهاوالتي،المرجعهْبهانادىالتيالآراءهذهتكونأنالمرجح

لاننف!ارمصرامجهعلىالبابخحتق،الصالحالعملبسعلزملاالإيمان

إلىبالمعئزلةلهفعلهذيالأمر.المعملمينبينوالزنثقةالفسقحركا!

المفرطةالخوارجآراءاو!ضركما،التساهلفي!مفرطهَالآراءهذهرفض

.الشدةفي

بعدها.وما279ص8الأصحمفجر:فظر(\؟)

بصها.وما3؟6ص3ج"لاممحمlضص:الضأو)نظر

بعدها.وما352ص4ج،الام!ححظهر:كنلكوانظر

-،يم
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،2صرمية!وهتهنل!يةلذمفكرية،مصالتهه-مفصلمفهلهدصس

ةمس!ملاوالميثعب!ة

الدشببهبةالانجاهاتبعضالهجريالأوللهفرنفيظهرتدَعل

فقط،بهولهيةلمحمولذاتبانهانقرراننسنطيعولا،ةيمي!عجتهلوالنزعات

الباحئنِنمنتابعهمومنالقثماءمنثالاَمملاوالفرقكئاببعضلِرىكما

بعضعقليةلمَصورنتدجةنشاتفدبأنهالاَميأنلِمكنوإنما،المحدنَين

ئعالى.دلهالمطلقالئنزيهتفهمعندالمسلمين

الثهلهَشبيهيعنيإنماوالكلاميالفلسفيالاصطلاحفىوالتشبثِه

.للمخلوقصفاث!متعالىلهصفكوإئباتشالإنسان

النَهلَصورلِعنيفإنه،والكلاميالفلسفيالاصطلاحفيالتجسيمأما

هذهأنلَاريخلِاًَباَنملاومن.والهيئةالصورةحطثمنإنسانيشكلعلى

منلهعنمنهايخلويكادولا،ال!ونانيةالأساطيرفىسائدةكانثالفكرهَ

تجسحِإلىثعمدماغلبأعامةبصفةالمفنسةالكتبان!ل،الألهيان

مرلدها.فهمالعامةيشطبعحئىتألوَمعملاأوالمعنويات

فيورلثالتىالدجسيمأوبالت!ئمبدِهالموهمةالألفاظفهمأنويبثو

مد!طعورإلىأدفالذفىهوسطحلأأوظاهريحأفهمأالدَرآنلِةالآلِاتنجعض

.(؟2)الئجسيمعةوالنزعالَاالتشبعه!ةالالَجاها!شذه

علىالآراءهذهاصحابإطلاعفلكعلىساعددَكيكونوربما

يؤدىنحوعلىالنوراةفيورلهتكمااللهصاليهودافكاربعض

بعدها.وما38.صر1ج،الإسلامفيالفلسفىالنكرنضاْة:انظر(!كل-1

،!-"ث
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ومض!لية*"مية-معرلةالصسهطتن-مفصلى!ه

الأفكاربعضبر!عتإلىبالاضافةون!.والتجسيم1لت!ئمبيهالىبالضرورة

لغيروجودولأجع!ميأغدهمفالوجود8الوجودجسمبةصالرواقِة

.الأجعمام

منباَفحنارهما7وال!جسبم!نف!بدِهبدأفلمَد،الأمركانماوأبأ

بنممَائليدعلىوخاصة،لهدصيردانرةفيالاسلا!يةالفكريةالأتجاهاث

YI!هجرية150ممنةأالمنوفىسل!مان Y)َفيبالغالذيمبلاثيه

فيوردماعلىاغمادأبلاثعمانولعمببههجسميأنصوبرأاللهنصوبر

1لعينووالجنبوالبعينالوجهنسبةمد!،نلكتؤيدألفاظهنالكرلهِمللقرآن

لتعالى.النهالىنلكبلىوماالعرف!علىوالجلوس

الشيعئالفكرفيالت!ئمبيهظهرفلمَد،ةن!علاأهلمفسرىجانبوإلى

بالإشارةهنانكتفيولكننا.الفميعيةالفرقمنالعثيدلدىواضحنحوعلى

هؤلاءأكئركانالأماميةةعي!فهلمتكلميأحدالحكمبنهشامأنإلى

.لهقولهذافيضلوعأ

199سنة)المتوفىالحكمبنهشامأبامحمدانتاريخيأالثابتومن

.وبغدادلهكوفةإلى)نتع!ئمبوام!طوْلددَهل،ميلاثعة(A؟4!هجربة

صفولن.بنلجهمتتلمذكما،!صالهقجضرللإماملعكمذوف

أبوابرزهممنوكان،مخالفيهمنلهعيد1لحكمبنهشامجاللوكد

ءالمعروفالمعتزلميالعلافالهنهـل

!!!،
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،ك!سرمية!وسظنديةلملفكرية،مصمقيازتمفع!لىمثال!!ح

كانإنهإذ،البرامكةنكبةبعدمهم!تترأالحكمبنهشامماثوفد

البرمكي.ببحيىصلهَعلى

وأقثرهم،الأواثلالشبعةمتكلمياكبرمنالحكمبنهشامرب!عئو

مناصرأالإمامهَنظربةعنالحدثِفيلَوسعولهَد.والمناظرةالجدلعلى

.صفوانبنبجهمتأثرحثِ،بالجبرالقولإلىأميلكان-و!يمما".!شيعة

منها.شيءيصلنالمكثيرهَكئباإلدِهالمؤرخورولِعرى

التعثمِل.بعضمع"أراءهالشيعةمفكري!مالعدلِدأعتنققدو

عريضطويلجسمفربه:بالئجسيمفولهبهره!شاماأبرزومق

،كالأجساملاكانوإذ،ويسكنشِحرك،ورائحةوطعملونله،عمبق

.(؟3)العرشومكانه،الجوانبكلمنيتلألأساطعنورفإنه

الكزامية.مذهبفيفروئهعاميسجَدلاوالتدئ!بيهبلغثولقد

(هلمنفرقةهيإنماالكَزاميةبانلوَملاإلىحاجةفيولسنا

بيثفىوتُوفى،ممجستانفينشأالذيكَزامبنمحمدإلىئنسب،السنة

.يملاثتِ(869-هجربة256)سنةالمفدس

،رث!رعلاجهةمنمحعردالدَ(نالىيذهبونمجيممونوالكَزامية

ذاته.فىأصاضحثوثفبلالعالعفييحعثلاش!ئأوأن

بعدها.وما2؟6صر2ج،الإسلامفيالنلسفىلهفكرنمماة:انظر(؟3)

؟!-"سء"--
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-ة!م**وشاف!ية،هص!ي!مهمعريةمك!لى*لة-

ألاسحم.ر!خنعلىو!عملو!نعَوىبالزهدالكزام!ةضف*فد

مجرمنفروعهمئعثعت!نهوالفرقتالاَعملاكنابوبنكر

وبجثلهنهروراءوماخراسانفيتباعهموكثر،الأصودفياخعلاف

.،لميلادي(ر!ئعالثالث-)الهجريالسابعالقرناوائلحعىالمقدس

بجهةوأنه6استقرارأ(لعرشعلىمعبودهأنكَزامابننكر!و

الصفحةمنللعرشمماسوأنه،الجوهراسمعليهواطلق،ذالَأفو!

.ولهنزوللوح!لاوالاننمَالعلبهبجوزوأنه،العلعا

بمعنىونلك،اللهعلىالجسملفظإطلاقعلى-ثكزاميةعم!جاولهَد

بذاته.لهَاثمأنه

الجهاتأعلىكانتولما،العالممنجههَدنهبلقالكزاهيةوقر

رويإذاىَدح،فوقجهةفيسبحانهكانكل!نلفوقجهةهيوأشرفها

.(1")الجهةلطكمنرؤيمْهكانت

التيالتجسيميةوالنزعاتالتشبيهيةالاتجاهاثهذهمثلانويبدو

ردحدوثإلى!قذالهجرىالأولنرَدلامنذالإسلاعيالفكرفيظهرث

بالدلزيه.لوَع!أثرواالنينالاسلاممفكرىلبعضفعل

توفنْالهـهعنصفة!ستبعادْ!بعنيالمتنزيهأنالمعلومومن

نجطرماكل)ا:كل،ولنلك.بالانسانللشبهأوالممكاندِهَأوبالجسمطِهَ

.(1فلئهبخلاففاللَهببالك

.؟971ثقاهرة8(ةي!زكهل)مذهبلهسلمي!غدالتجسيم:مختارمحمدسهير:فظر(\)ث

؟!ي
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لمءطرمهة!وسقانديةللألفكرية،هصستيهبمنله!هصص

السلفبهوفال،والمعتزلةالسنةاهلبالتمزبهلوَملاعلىأجمعوقد

فيئوسعأالاسلامبةالفرقاكئركانتالمعنزلةانإلا.تاويلغيرمن

الجسميةمنفمبهةأيةلاستبعادالتاو!لالىلحأوادَمفولنلك،بالتنزيهالقول

تعالى.الهـهصالمكانبةأو

!"
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وهضعلية*ص!ة-ممصية!هز،هص!--مفصل!ه

رمةالفةَ

فالوا!تابعنوتابعيالئابعينمنجماعةهمالأول!القثزيون

أعماله.علىالأثعمكوخرةالارادةبحربة

معبدرالسهمعلىوكان.والعراقالشامفىالأقوفى!هرهـطواوفد

.("ْ)لهعمف!قىوعلانالجهني

الانسانالىلُتسبلاالأفصباننتولالتيالجر+ضدولهصرية

لهحقعَة.وليع!لهمعكسبيلعلىإلأ

مهم.ونلاشواللمعدرلةمهثواقدالأوائلثعريينسلاءأنويبثو

.((ةكرَثقلا،)أحيانألهمخزلةيشغىقدؤلنلك

مبلالهية(699-هجربة80سنة)المفنولالجفيمعدوبُعنبر

المسلمين.بينواضحنحوعلىب!قترالضليظهرمنأول

بالمعينة.مدة9لهاموقد.بالبصرةلمرهاشنهروقد

دنصرفثم،لهبصريالحسنجالع!قلهجفيمعدلنويُروى

غه.

)عاملالحجاجبأنقائلفمن،فتلهسببفيلهرو!اخئلفتوقد

بانهقالمنومنهم،الخورجإلىلانضمامهفقلهلهكوفة(علىالآمويين

لزنثفه.نطلهئد

بعدها.وما434ص1ج"الام!حعفىيف!عظ!الفكرةا!ثن:انظر(؟5)

!،
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لمك!سرمية!و،لعقاقيةمفكرية!ل،صمتياص!،لفصللملظللى

بالحريهَوالقولردَملابنفيالمسلمينبيناشطهرمنأولةوهو

لإنسانية.ا

منوكان.َهكرَثَقلاجماعهَوامس!،النام!مننفره!لإانضحوفد

الثمشعَي.يخننبهئأثروا!مأبرر

عامحوالي)المق!ولالدمشقيمجلانأنالمؤرخيقبعضويزعم

7-هجرلِه051َ Y r)لمالزعمهذاأنإلا،مسيحيأصلمنكانميلاثية

القاطعبالدليليثبت

.َى!فمدفيطوبلةفئرهَأقامقالثمف!عَيمجلانأنالثابتومن

غهوأخذالثمشقىبيوحناالنمَى!بانهلوَعل1إلىالبعضدعاالذيا،لأمر

القولهذايوسدماهناكليسانهإلا.الاسملنبحريةأوبالقترلوَعلا

.ألِضا)6؟(

بليغأ.أبَلاككانأ!معَيأنْ"غيلانعليه1لمدمَقومن

بنعرالسننابه!والجهي.مذهـمعدالفثرنفيفي!ذ!و

.الأموىلهخليفة!ملكمجدبنهثمام!له،دصتهالىعكولكنهالعزلِز،عبد

نأنستطيعلأأنناإلا،بالإجئلطبقالَهمفي1لمعتزلهَذكرهولهَد

لملأنه،لمذهبهئطورأئعدالمعتزلةأنأو،المعتزلةمنواحدالعبره

الإنسانية.بالحريةقىلهمجراخرىمي!الدفيآراءلهأنينب!

)لهمعتزلةالأولالجزه،الاسلامييرمذابلهرحمذبعوىْعبددكتور:انظر(26)

9111؟2،!رص.؟97هـ1بيرو5للملاهممرللعلة:ار.(الأشاعرةو

،!ي."
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لمءسرمية-وسقنليةامرس!يهل!م!ريةكلنلممظلنى!

قدالأوائلالقنريبنبأنالقولإلىنمثلفإننا،الأحو!لاىوعلى

!مرفيئماعالذيبالجبرالقولعلىردأالانسانيةبالحريهْلوَعلائبنوا

الأمولِة.الثرَلة

يما
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!-،ء!طميةولعقانل!يةمفكرية!رصستي!امفصومثهور-

لجبريةا

أالأولالقرنمنذظهرقدبالجبرلهقولتار!خيأكالثاب!من

،لأموبونكاق.حيث-م!باسيهومامنها،متعثدةلثوالحونلك،آلهحررى

لِقردواأنالبعضأرادحثِميئافيزيقيهوماومنها!فكرة،لهذه!روجوفي

،الكونفييالفاعليةالثه

محامد،الإنساقبهايائيالئيالأفعاللىالجبر!ةىأفىومجمك

يدعلىاجراهاه!لاخلقمنهيوإنمأ،علهمنليستكارذائل،و-كلانس

ككفرلافالمومقثمونن،قعلعلىلهًثرهَولأقعكلهليمسفطعبد6"لأئسهئ!

فيالمعلقةكالريشةوهو8ارلكابهاعلىمجبرلأنهكبانرمنيرثكبهبما

!ركح.!حركهاكبفماننحركاءالهو

الدَانلبنمنكبيرأمحدأنكروا-فىوالفرقتالاَدملاباَنككانوإذا

منئعدالجهمبةفرلهْهْأنإلىاشرناإذاالصوابنعثولأفإننا5بالجبر

.يم!الاالفكرفيبالجبرالعَاثلينأشهر

المجبرةانحيث.الفثزبةمننمامأالنقيضعلىالجبر!ةوتُعتبر

الأعمالقثراللهوان،فثرةولألهاختيارلامجبرالانع!انبأنلِقولون

وخلقها.لأاز

مناولكانلهرهمبنالجعدانالتاريخيةالمصالهرمعظمونروى

وفسرصفوانبنحمغهاخذ!ث8لهقرأنوخلقبالجبرلهقولاظهر

.(؟أالآراءهذهفيxالعَو

بعدهاوما45.صر؟ج.الاسلاحلهي1لفلسفيالفكرناثماهَ:ثظر(9ْ7)

؟!
http://www.al-maktabeh.com



لم2!رمية-والضف!يةللالهنكريةاهصمتيا،لنلمظلد!

والصَندن!ع!لهىغايئهماتجه!الشنةجمععلىنومل!عملاأقبللما

ونفنث،(!)لهرم!ولاحلايثئؤبضيبةآراءلبسثدَضفلكومع5معأ

المسلمبن.إلى

!ملوبوينف،لهيعرضهماالعمريحكمالعرايةمنهجظهرثم

الحائ!و.هذاإلى1لنظرولِلفت،الرواية

537ميلا!ية(،!هجربة171سنة)المقئوللهرهمالجعدبنكانوفد

مؤفبأعملوفد،الدصةهذهلواءحملمنأول،خراسانمنهو،

ئعبيرحدعلىالزنعقةفيفادخله"اميةبنيملوكآخرمحمدبنلمروا!

فقراضهاككاميةبنيلهولةانت!ميهْابنويروي.1لمؤرخبنبعض

ببارها.لىجبتالتيالأسبابمنومجربملهمعطلالجعدهذابسبب

الأ!حبنلبيد!ل:ولِقال،نآرَدلابخلىَفالمنأولالجعدوكان

غه،ك!نضفظما،باليمنبهوديفىأخذهوأنهالقولهذاأصلهو

اللهمجدنجنخالدولكن،الكوفهْإلىلهمف!قفغالرطلبهفيالأمولِو!جذ

بحجةوقلهعلدِهضضأنيلبثلمالأمولِنِنيِقمنالكوفةاميرالقسرى

."تكلبمأمومىيكلمولم5خليلأليراهيميتخذلمالدك)):بفولانه

راكنا.فكرهالجصمنهام!تصَالذيالمصعرنتبينلىهناويهمنا

لهفلام!فة8لهصابنةولهمانو!ةلولهيهودصاخذهانهلهىذجموا(لقثماءأن

الاسحميهَقِؤ!أراءنسبةكرلوافالمحعثين!بخ!لعاتبعضولكن

لهذهلهصيىلهمصعروين،المدتظرةقرِفلاة!عكانتالاسلامأءاءإلى

ةأ!ننفىليع!فابهضرجيتائوئمةككوإذا،نضهالاسلامهوالآراء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لم،م!رمية!ومعقانهلهيةمفكدية!لمتيه،مصمفصوولرو!

بأنالقاثلةالمجسمةاليهوديةالفكرةعارضثكونهافىوإنما،الأفكارهذه

مالهيأ.كلاصأوكلمه،لموسىجع!مانيأتجليألجلىالئه

فكرةوضعمنأوليُعئبردرهمبنالج!نإن،حاليةوعلى

الثيفية،النصوصفيي!هلالتاويل

واخذ،الكوفةفيدرهمبنبالجعد!معئصنواي-!بقحهموكلق

الرو!ة.علىن!الاعشمادبدلآالعقلوتحكعالتر7ولمنهجعله

-547مهلالحهة(هجر!ة128ممثة)!قولصؤكبنجهمكلنوق

لهجهمية.!فرفةئتعمب!ه8الأمويلهضررجكمرا

معونفىاهبمحلهالأيمانبأنالمرخةمعقالفهوشوى

والحياةكالوجود،مجرهعلى!د4يجوِزوصفكله!لاصالمعتزلة

كدخلق،الآفعالصفاتمنبهيختصبماضطوصفهوصز،و!لعلم

حالهث.اللهكحمكلهىوذهب

منومجرهمللدهر!ةبارعأْمناظرأكانصفولنبنجهملنو!عدو

بعضفيمنعثدة،راءلهكانتكما،الامملاميةيخرلهضثداصحاب

الفلع!ة.المحسانل

الله.وجودإثباتفىعنهرُوىمانلكعلىْيطومما

هل:.)أليوناني(له!قأليونانيينمنرجلألقيالجهمأنرُويفقد

قال:،لا:قال3فطأرأيئه،هذأنجولهكعنوأكلمكلَكلمنىانالك
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،كل!ملامية!وممعقهند!يةلفكرلة4تهمصمقيالململفمملىلملظل!!

ليوق!عرفَهأينفمن:كَال،لا:لاَهل؟هت!نفمال،لا:لاَهل؟فلمسته

ماإلالِثركفلاغهامعبركلَدعوإنماالخمع!حواسكمنبحستدركه

فعكصا!سئثركثمساعهَجهمفئلجلج؟المعلوماتجميعمنإلعهوصل

أوريتهذول:نح!:!ق؟روحألكأنلَعَرأما:لهدَدف،عليهالمسألة

لكلىعلمتفكلِف:لهال،لا:قد؟لمستهأوشممدَهأوسمعتهأودقدَه

.(1)ولالدِونانىلهفألهَر؟روحا

وهذه.نفسهفيالنظرمناللهوجودعلىلثَدسادَهلالجهمفكأن

اليولكير!مثلأنيمكنصفوانبنجهمأنعلىصد!شاهدتعدالفكرة

الإسلاميهَ.للفلسفةالحدَلِعية

الله.يخلعَهاالانسانأعمالبلنلوَعيجبرلهِأالجهموكان

ولا8ئ!يءعلىرثَعِللاالأنسانان:الصثدهذافي؟فوالهومن

اخئدار8ولالهلهثرةلأ،افعالهمجبور.فيهووإثعا،َهعاط!سالابلِوصف

الجمكي!8ممائرفييخلىَماحسبعلىهِفالأقعالئعالىالنهيخلقالماو

!مرتلِقال:كما،الجماداتسائرإلىئدسبكمامجازأالأفع!إليهوئنسب

وتعيتوغربتالشمسوطلعتالحجروتحركالماءوجرىالشجرة

ولهئواب،نلكغيرإلى...وأنبتتالأرضواهتزتوأمطرتالسماء

يضأفالتكل!فالجبرثبثوإذا:فال.جبرالأقعاكأنكما،جبر،العقاب

.جبراكان

هـكلورميَعلوضَهل!ؤلأهلهضد:الألثلسىربهعبدبنمحمد!يمحمدبناحمدعربو(18)

.4؟؟رص2ج52004"القاهرةلهعهمة!صورلئقانة،الهئهَسلضى1لحكيحمجد

بم"
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وس!ثية*صمة-،هص!ي!شمعرمة--مهه!ه

ئوكد!ونهابالاتبالحبرلوَع!فىر!همؤاصطبهثهمرفىوق

قن!فدِيالنةوفكِنأخبنتفنتفديلأََكْجنإلإ:تعالىقىلهمط!،ذلك

،لمميعا3)ْمنُهلكالأزضيىيِفنَملآَمَنرَبكَشاءَأوتؤوقىله:(!9)(ُءانثنب

(21)(ةؤلَنخمفيَبىبئمؤعلىمنخبهنموَعلَى!ويهنمىَحملهئةخَتغ":وفوله

انْيُريدُالئة!كانْتغُانْصتخلنازلهثإنْنصنحِي!نْفغكغولاأبوفوله

.(221ظك!ِوغب

يالجبرقال!ت!تيالاسحمثةالؤِقاهممنهيلهجهميةكلاتوإذا

الكنببض!لىلهىهنانئميركبنا!حطرفابه،المبكرالعصرخافي

فرلمحةسطىالجهميةلقبخطالطلق!القثماءمنوخع!ةوالمؤ!خين

فيلهجهممعالمضزلةالى-فمئر!يلخلطنلكيرجعوربما.المغزلة

1لعدطيولهترووالمطلقيالالهيالدلهزيهمددلهمينايزلهقيةالآراءبعض

بللهمعرلةتخالفلهجهعيةكلهثابتمنفهإلا،،لثينيةل!نعصص

!فةإثماجمعه!صعب-الذصيالأمر8ةينا!عنإلالهحريةة!عمفىوتعوضها

فيوخاصةلهمعتزلةمذهب!كونرليابل.المعتزلةمذهبفىالجهمية

لهجبر.فيلهجهميةلرأيفعلردبمئابةةينا!عنالالهحر!ةة!سم

.56يية"،!صصسورة119)

("jj-r.;99لية،ورنس.

.7اية"6!يؤصرة!؟)

.34ة!آ،هودكل!سورة3!

--
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الععتات
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كلنصلمربع!بم

بالمعتزلةالتعريف

ل!عقزلهة-

نسقفيالكلامعلمموضوعاتعرضث!قةأهمالمعتزلةئَعنبر

الحثودإطارفيشف"ادللهكلامعلممسائلأصبحتدَعلبل،مئكاملمذهبي

المعتزلة.رجالوضعهاالتي

الفكرفيةيلَمعلاالنزعهْنمئ!أنهاإلىالمعنزلةأهميةترجعولا

ازدهارهاهايانالاسلاميةالحضارةفيمكانتهالهىبل،طَضالإسئمي

أصحابضدوجدلأفكرأالاسلامصالمدافعينفمدكانوا(نهمعنفضلأ

!زنالهفة،إلىبالاضافةالاسحمبةالعقبدةفهمفيولهمتطرمنالأخرىالدبانات

وأهمها:لهفرقهْهذهلهائمبزثضاريةخصثصهناككانتفإنه

فدللمعتزلةلهنار!خيالمسارأنيلاحَظك!مكن،جههْفمن

،وبخهثارأكدهارأالامححعةللحضارةلهتلريخيرا!عم!واكبأوصاحب

نرَمهلفىالام!لامبةالحضرةاوجفيكان!ماالأغزدازدهارانإذ

الفكريةالحباةمعمرحعنالمعنزلةبلىكما،الهعرىالثالث

بالنع!بةكنلك1لحالتكنولم.الحضارةهذهتدهورواكبقدالإسلاهبة

.لخرىكحمثةنرفةة!أل

لهساحقهْعلببة4الن!ص!لاحظلى!مكنفاله،لخرىجههْومن

،لهحرفاصحبومنبل،الموأليمنكانتالفرقةهذهرجالمن

!ضارةفيتحقققالمساواةمبداانلهىترجعحضاريأفلكوأهمية

ومنالمغلوبةالشعوبمناناسأ1لفكررويدجعلنحوعلىالإسلامية

،!!ئ
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!!م!للربعللعتزلهة-

اوا+!مانهمفيللت!ئنككممببأيُعدلأنلككبالنكر1لجثيرو.1لثنياالطبقات

حملةمعظمانفي،أغقادهمخالطت!ولهينيةحضاريةرواسبأناغبار

النحضر،مننوعأيقنضيالعلملأن،العجممنكانواالاسلامفيالعلم

وذلك.فيهولهنبوغنيلهإلىالبالهيةصبمنأسرعثمواليكانلنلك

شغلتهمالحضارةإلىالبداوةمنخرجواحينالعربأنإلىبالإضافة

.(؟)والنظربالعلمالفيامفىوالإدارة!سياسةمنالثولةأعباء

علىالاسمهذاإطلاقبب!موالمعنزلةناثماةبعوامليتعلقفيمااما

إلىنلكتزححيلتيالروايكللكبحنرنأخذكعليناينبغيفإنه،رجالها

48V!هجرية؟31سنةأ!وفى)عطاءبنو!ملانشعَأقحالثهَ

011سنةابمتونى)البصريالحسنفىالمعتزلةمذهبمؤسع!اميلاثية

علىالحكمبفحانعصرهفى1لسنةأهلإمام827هيلالهية(=هجربة

الآراءتلكأو،المنزلتينببنمنزلةفيبأنهوأصللوْمو1لكبيرةمرئكب

الذينالسياسببنللمعنزلهَاستمرارأالمنكلمبنالمعنزلةاعنبارنحاولي!لا

.1لكبرىالفعثةالعاءالسياسيةالمسائلبشأنمحايدأأ!وماتخنوا

المشكلةأنلناتبين،(خرىوجهةمنالمسألةإلىنظرناوإذا

فيهىلهعقليالنظرأصحابباعتبارهمالمعئزلهَأنبئىَ!هاالتيالحقلِق!ة

واقودسثَممكتابلهي!كلففي:الألهيانسائرفيالأمرهوكماالإسلام

فىار،)لهمعتزلة(الأوكلهجزه،ثكرعلمفي:صبصمحمودلحمدلمحكتور:انظر11)

بعدها.وما401ص،9851بيروت8العربدِهَالنهضة

!،
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-مفصلهـى!قزت-

لهمرخح:الهما8العقلهعالنصظاهرتعارضلوماذاولكن،ماثورة

منلهنصيينموفهوونل!،العطيالنظرصبهوالنأيالنصتقثيس

مجاعمتعشىالعمرمع!تمفىكيالنصظاهرتاويلام،الظاهرأهل

الموولةهموأولد!،الأخرىالثياناتأصحابمنخصوصأالمخالفين

1لمعتزلة؟ومنهم

فن!8""مضزلةلفظاصلببيانالمقامهذافينهملمكناوفيا

لهؤقةلهذهلهاكَدمهلالمذهيلهنع!قعلىينصبالأساسياهتماهنايأن

و!ملسلهؤفةهذه!م!من)لاننعلمانويكفينا.وموضوعأمنهجأ

.عطاءبن

لهمنهجوخعيدلهبنرةوضعفيواصنلإلىلهفضلويرجع

لمفاله8متكاملمذجمينعمقهوحيئاهنالاغزلاكثما!وأماوالمسار.

لو!حملتبلورتجثايحلادياالناممع-)الهجريالئلثالقرنفيإلايئم

ممالهام!نعرضوالتيالخمعمةغرهـبالأصولالتيالمعتزليالمذهب

.الايجازمننميهفييلي

لابدفاله،لهمعدرلةلدىالخمعمةالأصولهذهعننتحثثأنوقبل

المذهبيالمع!تويينعلىاكنمالهبعدللمعدَزلةمذهبأنإلىهناالإشارةمن

ومعرم!ةالبصرةمثرممهْهماكبيرتمِنمثرستينإلىمسَمناقدوالمنهجي

إلالمذهـلهمعرلةلهعامالاطرفياشتركتاوانالمعرستلنوهانان.بغداد
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ي!عقزبة!مهمللربع!س

هذافيلذكرهامحللأالئيةقي!ثلاالفورقبعضبينهمائوجدكانتأنه

.(2)المقام

في:لهمعتزلةصكتهفا.ماراحع(2)

لثندِالهوفاهدار،الاممحمىالفكرفيلهكون6ا!خننظريك:كتابنامن!ئانىالبب-

.2002الاممكنعرية،ولهنث!رالطباعة

دير،مال!مالامفكركيغدالالهيةلهكلمة:كمَابنامن!ثانىلهببمنالأول1لنصل-

.2002الام!كنعر!ة5ولهنخ!رالطباعهَل!نيا!وفاء

الاممغ!رية،ولهنخ!رلهطباعةلثنهالهوفا.در،لهحبربدثعافسغدلهسببثة-

2004.

الطباعةلثنهالهوفاءدر"الاصلاميةلهفلسفةحدثقمنطوف:كعابنامنلهثانثةالمقالة-

.2006الاس!كنلارلِة15لنخ!رو
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-منصلمرمع

الغمسةاذموالى

مكزت-

ثم!ية:

بهايزهنلامنمعتزليأيُعدلاخمسةأصولالمعتزلةرجاللَجمع

ومن.المعتزليالمذهباساسمجموعهافيئشكلفهي.(3)مجتمعهَ

الأصولوهذه.المضزليالمذهبنطكصخرجمنهاواحدعنتخلى

الأمر،المنزلتينبينالمنزلة،والومجدالو!8العثل،الدَوحعد:هى

المنكر.صوالنهيبالمعروف

إلايظهرلملهمضزلةغد"لهخمعمةالأصول"مصطلح!ويبثو

مئلالأخرى!ؤقوبعضالمعتزلةبين!تداخلمنشيءحثثعنثما

مع!فرقهذهأراءلتشابهونلك،والزيثيهْوالخووج1لمرجئةوالجهمية

أراء!بحص!و!لهتعرضوجودمنلهرغمعلىالمصزلة1راءبعض

.الأخرىلهمع!ثلبعضفي!فرقهذهوآراءالمعئزلة

بنو!مللدى!ظهرليالمصطلحهذاكالئابتمنكانوإذا

بعضلدىظهرفيكونانالمحتملمينفابه8المذهبموسصعطاء

ىأ.العحفلههنيلليلدىظهرفنهلهموكدمنكانوان،ئلاهيذه

الئالثالقرنلوائلفيالأذهانفي!متقرقدكانالمصطلحهذاأن

.(الميلاديالتاسع-أالهجري

تضق،لهملحدلهرونديبنعلىولهردالاثتصرغب:لهخيطالحي!يننجو:فظر(3)

بهروت-ثعاصة،الاصلاميةلهنعوةودريزهـيةلهكلتمكتبة،نيمرجلهكتور

iAAصى،؟Yv\.
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!سبي!للهربع!،بتزلة!س

الخمسةالأصوللهذهموجزأصضأمدَدنأنسنحاوليليوكعما

الإطارمجموعهافينشكلمخطلفهَمسانلمنننضمنهبماالمعتزلةعند

.(")المعئزلةلمذهبالعام

التومب::لالأوالامكل

القوحيد4معنى(أ)

بأنهوالعلمالعثدفيواحدالشيءبانالحكممعناهاللغةفياللَوحيد

فييُتصورماكلعنالالهةالذاثتجريدهوالأصطلاحولهيكذلك

عنينا،واحدتعالىإنه:قلنافإذا.والأذهانالأوهامفيولئخيلالأفهام

الئجزؤيمَبلىلاوانهوالنظيرالممومحمفيالذا!منفردانهبذلك

فيل:لذلك.آخرك!رشمعهيكنولموحذهيزللمو(نهوالئكثروالانقسام

ونفيبالوحدانيةلهوالاقراربالربوبيةئعلىاللهمعرفةهوالدَوحيدإن

جملة.غهالأنداد

مهيشاركهلاكمالأوئعالىم!بحانهللحقأنالوحداندِةومعنى

مؤثرلاوانه،معالجةولاواسطةبلاوالتثبيربالايجادمنفردوأنه،غيره

.51يمعو

لَعالىالنَهبأنلوَدلاهوالأول:معنيينللئوحيداننلكومعنى

منها،فيتقومتجثمعاجزاءلهوليسكئرةولاتغيريلحقهولأذاتهفياحد،

تحقيق"الخمسةالأصولثمرح:لهجباربدالقاضى:على!وضهذافيسنعمَمد(4)

.؟65iثعاسة،وهبةمكنبة5غمادلهكريمعبدلهكمَور

!--!،
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!مفصلمرلهعمؤلة-

لهشربكلاواحدبلإالقولهوو!ثاني.لهوجوهجميعمنواحدهوبل

يكونانبمكنلابهيوصفالذيالوجودلأن8لهومعثرللعلممبابن

بتعدد!قائلينالئكئيرلأصحابأوبإلهنالقانلينللدلهويهَخلافألغيره

الآلهة.

لعقيدةشرحألملتوحعدالعميقالمفهومهذاالمعتزلةاسئخدمدَدل

ولبسلهنمربكلاوحدهاللهإلاإلهلابانهيضَعنالنيالإسلا!عةالنوحعد

الدشببهةوالنزعاتةبمع!عجنلاالتياراتأصحابعلىوردأ،شيءهلَنمك

لمذاهبولهنعأ،الأخرىالعهانكأصحابمنأوالمسلمينمنسواء

الآلهة.بتعثدالقائليناوالثنوية

الذيالمفهومنفسههوالنحوهذاعلىالئوحيدمفهومكانوإذا

قدالمعتزلةلنالملاحظمنفاله8التوحيدفىالإسلاميةةديَدعلاتنضمنه

يقي!ائيمطابعذات6محيدمعمفلمنهلمحم!دبطواغثمانلكفيتوسعوا

واضح.

التنزيه4(ب)

تصوركله!لاصنفواضدالنوحبدمفهومالمخزلةيطبقولكي

لاانناعنفضلأ.مطلقاًوالانساناللهبينممالعةثمهَررِسلف.بشرى

أوالانسانتصورفييثورماكلإنبذ،الدذيتعنشيثأنعلمأنلِمك!

نلك.بخلاففالذوهمه

ايجابيةبصفاتيتصفلن!مكنوتعالىم!بحانهفإنه،نلكومع

منالجابيةصفاتوهي،والصمثتِوالقثمكالوحدانبةاللهبهبنفردبعضها

،!!ئ
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!!من!لمربعلملعتزلهة!

عنهالشريكنفيئعنيفالوحدانية:المعنىحيثمنسلبيةاللفظحيث

معإليهالموجوداتاحتباجئعنيوالصمثيةعنهالحدوثنقييعتيمدَملاو

ايبهاءعاحنباجه

صفاتمنالمعتزلةأثبتهاوالتيومعدىلفظأالإيجابيةالصفا!أما

ولااللهبهايوصفصفاتوهى،والعلموالح!اةَهرَعلالههى6الذات

هذهإطلا!يعنيولا.جهلاومو!أوعجزمنباصدادهايوصف

وبينبينهمشابهةاومماللهَالإنسانعلى(والحياةوالعلم)القثرةالصفات

الإنسانعلىئُطلقبينما،لذاتهالنَهعلىتطلقإنماالصفاتهذهلأن،الله

ذاته.خارجلمعنى

4الذاقعنالمهفا!(ج)

هيالنيللصفاتئعالىاللهاممنحدَاقكيفيةفيالمعنزلةموفولفهم

قدالمعئزلةانإلىنشيرانعليناينبغيفإنه،الكمالسماثصسمة

الألهةالذاثبانفالمَول.النصران!ةلدىالأدانيمفكرهَعلىالردأرالوا

عنالأقانيمباسئدَفلالاعثقادإلىادىصفاتأوبأقانيممؤَدئيجوهر

شخصفيالئانيالأقنومثجسدوإلىأشخاصالصفاثا!باروإلىالجوهر

المسيح.

جوهر،بانهاللهوصفالمعتزلةنفىالاغعَادهذافلمواجهة

لها.مغايرةمجرالذاثهيالصفاثاعطبرواو

ويمكن،ذهنيةاعئباراتهيوإنمامستعَلةحقاثقليستالفهفصفات

ناغيرمنالواحدالشيءإلىالنظرفيالاعتباراتوجوهتخئلف!أ

ئ!يم،
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-مفكلمرمع!قزلهة-

بئعثدلهصفكوتتعثدواحدةالالهيةفالذات.ذثهفيلهتعدنلكعن!لزم

الجهلوننيذثههوعلمإثباثونعني،عابم:مت!.الاغباركوجوه

غه،لهعجزونفيذاتههيلهطرةإثبكبمعنى8قالحر:و!قال،عنه

غه.لهموتوننيذقههيحياةثبكبمضى،حي:وبفال

ذائه.علىزائدةوقثرةوعلمبحياةلابذاتهقلارعدمحيفالنَه

ذانه.عىاللىصفاتبارقفولهممنلهمضزلةبفصدهماوهذا

لولأله،إلهينأثبت!دذالْهعلىزائدةصفةأومعنىأئبتمنأما

الأزلبةالصفكلنعثتالذاتعلىزائدةبنضهامع!كلةالصفةكان!

الألفة.لْعتثمومن

مغالبنهاعلى!ذلاتعلى1لصفاتحملأنلهمخزلةيرىوكنل!

!معتزلةينكرهماو!مذا،الأصاضلالحمَهجوهرأاثهيجكلبالذكلهَائمهَ

ذاته.وحبانهحىذلتهوقرتهقالرذاتهوعلمهعال!غذهمالنَهوإنما.بشدة

وصفاته.اللهذاتبينمطلأمةوحدةوهذه

الصناثكانتفياتالروتولنا:عابم!ولنا:بينيخن!ؤقماولكن

فيجهةمنيتمث!الفرقبأننلكعلى!معتزلةيرد8،لذلتعينهي

فمداداختلافلهىيرجعاخرىجههْومن،لهمعورصالمعلوماخ!لاف

ثذي!.صلهمنعةالصفكهذه

!فعل8قظ!ومن!م!فاقبنالتفرقة(د)

مجردوفهالهذلتعينبانهاالمعتزلةقاللهتيلهصفكهذه

عنه،لضدادهاونفيذقهإثباتمعناهبهااللهاتصافن(وذهنيةاعطبارات
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!!مفصلىلأيع،لعتزلة!

اللهبذاتع!تهالأن،((ذائبةصفا!))المعئزلةسماهاالصفاتهذه

والحباةةردَملاوالعلمهىالضفاتوهذه.ذاتهعبنأنهاأيَه!ناذعلافة

والوحدانية.والقِدم

بالمَرةأوباضدادهاالنَهيوصفانيجورصفاتهناكأرإلا

والسخطوالرضاوالبغضوالحبوالكراهةكالإرادةأضديدهاعلى

والرحمة،والجبروثوالمغفرهَوالانئقامالإماتهْووالإحياءالنهي9والأمر

.!،كلنغيرإلى

بأنهكالمَول،اللهأفعالمنفعلمنمشعقةصفاثهناكأنكما

نلك.غيرإلى،جوادعاولرازقخلقمنبممتفضئلسبحانه

معبودبأنهكالقول.غيرهفعلمنللباريتقُتشاصفةكلوكنلك

نلك.غيرإلى،اببه(الكائناثقصد)منومتصود1لعبادة()من

بهايتصفلااللىانإلأ،أيضأذخميةاعثباراتكلهالهصفاتهذه

إلراكعنئعجزالئيعقولنالعاسبلأنهاإليهانلجاإنناإذ8الأزلمنذ

هذهمئلالمعتزلةسمىْلقد.المعاهيبلغةعنهونتحثثيهاط!ماللا

.المفعولوجوديفئضيبهااللهائصافلأن8((الفعلصفاث))الصفاث

.الكونفيالالهةالأفعالبئجثدت!جثرانهاكما

الالهيالفعلإليهايتوجهالئىالكاثناتوهولهمفعولكانولما

ألِضأ.محثثةمنهالمشئقة،لصفةوكانثمحثئأالفعلهذاكان،محطثة

الصفاثبهذهبئصفاللهبانيقالانيمكنفإنه،نلكاجلومن

حعَيفة.لامجازأائفعلبة

ئ!يم،
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!مفصلمر!ىهعقؤلهة!

طخبرية8الممفاتتاديل(!)

بينممالالةألهنىنفيحدإلىالعزيهفيالمعئزلةذهبأنوبعد

توهملىيمكنالئي1نيهْالقرالآباتإلىيتجهوننراهم،والانسانالله

معويتفقق!شينحوعلىهؤولونهاطاهريأفهمأفُهعتإذاالثشبدِه

و،وئاببدهفضلهأواللهنعمهنفبد((اللهِت)):فمنلاً.هَندالمطلىَتنزبههم

الئمكن،يعنيالعرشعلى((الاستواء))و،اللههو((النَه))وجه

المعية""و،والرزقالإحسانيفيد"النزول"و،العلولَعنيو))الفوقية((

والمونة.النأببدبمعنى((و))المرب

وتخلبصحعميف!يءكلصلدتصورنالتقيةلهمعتزلةأرادهكذا

والتفمبيه.و!ئجع!يمالاسرفيليائ!شوائبمنالألوهيةفكرة

وهذالهقرآنفيكئيرةالتفمبيهآياتبأنمعترضاعترضوإذا

لهععزيهأياتبأنالرديمكنفإنه،والتجسيمهيب!فتلاإلىيذهبمنمستند

والاقفارالنعَصتقتضيالجسميةفيفي8تصورأواعلىدلالةأوضح

ن!ك.فىمنزهواله

الله4إلكاروف!ية(و)

ه!لارؤيةإمكانانكروافقد،الت!زيطةالمعتزلةنزعةمعواتساقأ

والجهةجعممأ(المرئييكون)ينةبم!عجلايضتَمهل!رويةلأن،بالأبصلر

.ه!لاحقفيمحالكلهونلك.و!ضوءمعن(مكانفي!كون)أن

فىلهمنلمحكمةاعَبروهاايكلهىنلكناببدفيانمنن!راوفد

ْ(6)نزافي،فق،و(ْ)الأنجصَاز(ةكِزئت،لا:نعالى

.؟.3آية"الأنعامسورة(5)

.؟43lآ"الأعرلفسورة(6)

،!ل
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!سمفصلهـله!للعقزلة-

ةوُجُو):تعالىقولهمثلالرر!ةثوهمالنيتا!آلالىلواوق

.مننظرةبمعنىناطرة:ضالوا،(*)(نَاظزةزثفاالىءتافيرَةبؤضئذ

عندمسثحبلةكانتوفيددالحسبةالروبةانبالنكروالجثبر

تعالىبذاتهالعلمأىالطبعةالرويةإمكانيمنعلابعضهمفاءن،المعطزلة

الثنيا.فيان!لعتخفىالطى

يجعلالذىالأخيرلهرأىهذابصحةالإترارإلىنمبلكناوبذا

ئعالى،بذاتهالعلممننوعأولهالبيةرؤيةإلاهيماةرخَالافياللهَهِلؤر

لابدالآخرةفيالأنسانوجودئحكمالئيالفوانينبأننلكئبرلريمكنفإنه

الثنيا.الحياةفيوجودهئحكمالتيالفوانينلنلكتمامأمخالفةتكونأن

قدالممئكلمينبأنهناالاعئر!منلابدفإنه،خالليةوعلى

بناءفعهاالحكمالعقليع!تطيعلأ!تيالمسالةهذهفيخاضواغعماأخطاوا

عنهاعبرتالتيالغيبيةالأمورمنلأنهام!يا!منلثيهماعلى

أذهانإلى1لمعنىلتقريبمجازيةتكونربماتعبراثالثينيةالنصوص

.تجمصرأ

هذهبحثفيالخوضإلىاضطرارأاضطرواقدالمعئزلةأنإلا

النينالئجسيمثةوالنزعاتةهيب!فتلاالئصوراثأصحابعلىرفىأالمسلهَ

فهمأالمَيامةيومبالأبصارالهـهة!ررلَقررالئيالثينيةالنصوصفهموا

حرفيأ.

.23-22قاتِلآلا،لهعامةصورة!1ْا
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-ةلزتعمل،عبرموصنم!

الععطي،المذهبلهْبنوافدالمعتزلةكانإذافإنهنلك،إلىوبالاضافهْ

الوجودجانبإلىالذهنيبالوجودلجعرارالمجاليفسحالذيالمذهبذلك

يعترفىاأنلنهالعينيالوجودرفضواعنثماالمنطقيمنكانفإنه،العيني

لهذا1لحسيةالرؤلِهَينفواأنالمنطقيمنكانولنلك،ذهنيبوجودله

العلم.أوالإدراكمننولحمجردولِجعلوهاالذهنيالموجود

بم!ير4سميعاللهأقمعنى(ز)

الحقيقةفيبصيرسميعاللهأنيلىذهبدْهلالمعتزلةأكئرانومع

أوببصريبصراللهبانالقولأنكروا!دجميعاًفإنهم،مجازأك!نوليس

العين،أوالأفنمنالجارحة(وةلَالا!قئضينلكلأن،السمعبحاسةيمممع

إلىنسبتهاالمعتزلةرفضالنيالجعممبةئلك،دلىالجسميةيقتضيماوهذا

قاطعأ.رفضأالله

العلممعنىعلى"البصيرالسميع"صقَأولوادَمف،ولنلك

.والمرثياتبالمسموعات

اكلي4الكلا!(ع)

اللىشزيهإلىونزعتهمالئوحبدعنالعميد4َالمعتزلةلفكرةوطبقأ

ليعىالهـهكلامبانالمعئزلةفالضد،المخلومْنصفكصمطلدَأتنزيهأ

1لفعلصفاتمنهووإنماالذاتصفاثمنصفةليسلأنه،أزلبأ

هو!ذىنآرَعلابانقالواكما،المخلوقبالمفعولتتعلقالتيالمحثئة

منهيالئيمثَعل1صفةلدافيبصفاتيعصفلأنهمخلوقاللهكلام

فالقرآن،بالألوهعهْائصفدَهليكونبهااتصفمنوكلالذاتيهْاللهصفات

!!!)
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صسميلمربعمعتزلهة-

،وأصواتحروفمن!تكونكلاسأباغبارهوهو،وينبغضيعجزأ

محعث.فهوميدَعللمخالفأككماوكل،للقثبممخالفأكونهيوجبوذلك

في!طليهمىوالتغبر!تجزواوحطبيانفيالمعئزلةأفاضولقد

علىيبرخموالكيونلك،خاصة1نالقروفيبلعامةبصفةالكلام

قدانهمالملاحظومن18لفرأقوخلقالالهيالكلامبحثوثمهداَمتعا

الكلامعلىطبقواإذ،الشاهدعلىالغائبقياساسئخدامفىأسرفوأ

كونهحتميهْلَوجبصفاتمنالإنع!انيا!لأمعلىلاحظوهماالإلهى

محثثأ.مخلوقآ

خلقعنفكرثهمتويدنطيةاسفبدفدموافقد،نلكعنوفضلاً

نَزنمتانَخنُإنا،:تعالىقوله:اهمها،الالهيالكلاموحثوثتآرَملا

محلثبأنهالقرآنأيالنكروصفثبم،(8)(تخالهظُونَتةائِإَوالئكرَ

محثوكل،(9)(فخثطَثزئهنمنِمنِكرمِنْبأتيهنمضا،:تعالىيقولإذ

.مخلوىَ.

ؤقي):فولهنلكلويدومما،منزلةكتبهتَدبسفدالقرآنفانكنلك

!كونك!مكنولاحثوثهيلزمعرهئمَثمهوما،(؟ْة(فومتىكِتابُقَئل!

فثبمأ.

حثيثلهىمخلو!بانهللقرآنوصففىالمعتزلةلهمشددَمفوكن!ك

فيصبيأالقرآنخلقالدان)):كهجاء،(!)،لرم!ولالىمنسوب

.((كلامه

.9لية5لهححرم!ورةأ"أ/(

.هة!أ"الضعراهسورة:ا!ضاْوفظر.2ة!أ،الأنبياءسورهَ("اإ

.؟7ةِلآ"هودسورة(؟ئملا

،!ض
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!مفصلممرمحممعقزلة-

أووازليةالالهيالكلامحثوثأوعِقمسألهَانبلنكروالجدلِر

المأمونصرفىنالئهاالتيالبالغةالأهميهْللكتنللمنآرَعلاخلىَ

لفرضهاالمعتزلةهنبايعازالثرلةتثخلتغمماإلاوالمعئصموالواثىَ

هوَهد!فلاللكاسئعمالإلىالدافعيكونوربما،بالئ!دةالجمهورعلىعدَيدهَ

لِضاهيأنيكادالقرآنمثِقبالقولبان(الثولةوبلتالي)المعتزلهَاع!دَاد

الله.كلمةهوالذيالمع!يحألوهيهْفيالنصارىقول

ربن(ogos)الهـهكلمهَنِلبخلطهناحدثقأنهالملاحظومن

8)النَهكلل ) Word of Godيوحناهوالخلطهذاصالمسؤولأنولِبثو

!شق!ثمالأمويةالثولةإدارةفيولعمرتههوشاركالذي)الدمشقي

مع!يحيبينحوير"سماهكتابأكئبإذ،(؟")(الكنيسةبخدمةوالنحق

به:له!!المسيحنيلوَدنماالمسلملكتالإذا:هِلفجاء((ومسلم

العَرآن!فيالمسعحممميبمفائلأ:المسلم1لنصرفيلطس!ثم،اللهكلمة

مربملهى!قافاالهـهكلمة:قائلأالمسلميجيبخىبشىءبتكلمفلاوليسك!

كلن"م!ورىلاستيميحثهة(047-هجرية271صنة)توفىالثمخ!قييوحناالقثيم!(؟1)

لوه!عملككحيث،بعمشقالأمو!بلاطفيا!خن،لهسيصالثدتامورفيحجة
حهدأبفلوقد.ظعمطينفيلهيرأولهخلعنهاص!هلولكنه"وظيقهغهورثالذى

وفم!رها:"لهلاستيةبمولمفعهفمتهر.لهم!يحمِةلهصدهَصبقلمهالثفاعفيعظيمأ

ولهريخ،رصطولمقولاتلاهولَيلثسير:!سامثلاثةبىينضع-f-0((الحكمةاللنبوع

يز!ولا5لهلاهوتي!لدىةر!بكثمهرةلهوكانسَ.لهسهحثةةع!للوصض"البدع

لهطقوصبعضفيالغناءورئب،فالئ!ديضأورحنانظم.لهخمر!ة،لكنيههمةفىححة

فىعليا!ضدكانبذ،ولهمنطقاليونانيةبالنلسفةاهَمهمكلهكانتوقد.اللينية

لهسيحية.دعَصهلبمضولَوضيحشرح

ا!-
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ل!عتزلة-ميملىمربعصس

أممخلوقةوروحهالذكلمةهل:ظم!الهبنلكأجابفإن،(؟2أمنهوروح

لهئكنولمكلنإنناللهبانعليهظود8مخلوقهْ:قالفان!مخلوقةر!غ

الرايهذا!رىمنلأنالوبيضتنحمنلكلهطتفاءن،روحولاكلمة

خصومهكحملكانالثمائ!فييوحنافي:و!عَ!.نيمل!مملانظر-فيزنعيق

كانام!لوبهفيإذ،بهثوءلهميل!عئلاعلىمعهمالجطغدالمحمهم!لعينمن.

يوحناأنالباحثينبعضاع!مَدولقدالسعَراطىء-بالأسلوبلِكونماأشبه

الاسلاميالفكرفيخطبرةمشكلوأمثالهاالأسنلةبهذهائارقدالدمشعَي

فىالممملمين)سئدرجلأنه،ومجرهااللهوصفاتالقر؟نخلقكمشكلة

فيها.يخوضونالمسلمون!كنلميمورلهىوالأجوبةالأسئلةهذهفيرايهم

ويقيموناللهكلمةبحثرثالقولالمعتزلة!تبنىكبننلابدكان

الفه،كلامعلىامالمسبحعلىلمحل!01-وسوالنعالبةالصطيةالأدلةنلكعلى

الوهبنه.ئمومنالمسبحولبةفيالمسثحيالاغمَادلمواجهةك!نو

الأمر.!ناسعلىمذهبهمنرضفىئطرفوإ!لهمقزلةانإلا

حقلهحنابلةعارضفلدَد.الموفهذاعليهمينكرونالحنابلةجعلالذى

فرضمعارضةإلىبالاضافة،!ناسعلى!ائديمذهبنرضفىالدولة

العامة.علىالثقيقةالكلاميةءارَالا

وإنما،لهكلاحمعلماءمنليسواأنهمعلىلِصرونالحنابلةكانلقد

الله،كئابفىصراحةيردلمرايأيعجاوزونلاومحعثونفدَهاءهم

1لصفة!هلورود((مجعول))بفهويصفونه،اللهكلامالقرآن:فبقونْون

بنلك.مْرآنبةَهِلآنردلمهلأن((مخلوق))بانهيصفونهولأ،الفرآنفي

.171ة!\،5!ني!اصورة:انظر(12!

http://www.al-maktabeh.com



!منصلىممربع!ممعتزلة-

وجدانفيارئبطق"مخلوق"لفظفان،نلكإلىوبالإضافهْ

هذايلئبع!ناحيةفمن:الخطورةمنكبيرةلهرجةعلىفهمبسوءالعامة

يخرنآرَملااغبارالىيوديونلك،الكنبأي"الاخئلاق))بلفظاللفظ

لىولابدحيانهلهمخلوقتصورص!لزمفابهأخرىناحيةومن،منز!ل

العَر،ن.يموثإذالأممحمعلى!عطقيئمِروهذا،فانيمخلوقكلإذبموت

المناسباللفظاخئيارفييوضوالمطَضالمعدزلةأنإننالحق

مجارعليهالبعىالكحميةاثلتهمكانتوفي،لهععقةفكرئهمفىللتعبير

لهعطية.الناحيةمن

طتوعيد8أصلهلىتضيب(!ا)

لمحاهمنزجمن*التوحدخالصأعطهأمفهومألهمضزلةخمحذا

!ز!عيةةعث!ئلاكغهماخذمنإلانيمل!عمهل!قمنفرلةتبلغهلمشَزبهأ

خاصة.

لهمطلقلهنوحبدفكرةلإجاعنحلول!نىالآراءكبالنكروالجثير

المحركفكرة)ةيط!مرللمحدوللهىالمعزلةلدىنعالىدنهلهناموالننزبه

للصوك.تماماًمجانبةآراءهيبما(الواحدفكرة)افلوطينيةأو(الأول

الفلع!فةفيناضجهْويخرمضطربةاطوهيةفكرةانالثابتمنإنهإذ

الإسلامي،الثينفينضجمنبلغئهمانروةبلغتبينما،عامهْاليونانية

الأسحميالثينبهجاءمالتدعلهينهاصتدافعكلاميةلفزقةكانفما

جوانبها.فمعفاليونانيةالفلسفةمنسبنَمنو

قولوملابعماتظروفنفهممنلأبدفإنه،نلكعنوفضلأ

،(الأخرىالثياناتضدالاسلامص)مدافعينكانواأساسأإنهم:المعتزلة
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!سلنع!للأبع،لمعتزلة-

معارضنحوعلىالآراءتصاغلىهو،لخصومةلثرضهالذكيفالعوفف

والتجسيمبالتهئمبيهال!هودهةحاتفان،لهخصوملمعتقداتتمامأومخالف

المعتزلةنض!بالدلهكيثالمعميحهةقالتوان،التطزىفيالمقزلةنطرت

ولهصفك.لهذكنِدبمطلقةوحدةبنصورالاغقلدهذا

لى:العة:الثانيالاملى

الأصل4هذاأههيلا(أ)

سمةاهمهوالعثلفان8الالهةللذ!سمةأهمهوالنوحيدكانإذا

ذاتهىحثمن-الالهيةبالحقيقةيتعلق!نوحبدكانوفيا.الألهيللفعل

كانوإذا.بلانع!انصلئهجثمنالالعهيبالفعل!تطقلهكللفان،مطلقة

قدفإنهم،المخلوققصف!صاث!وحبدإصلفيالدنزهواقالمعتزلة

احبيشبههالاالئيبذائيئهمنفرد.-فالةالظلمفى،لعطلصلفينزهوه

.ْط!!ثمرغهربص!.الفبخير!تهمنفردنهكماسواه

لى!مكنالمضزلةلدىلهعثلأصلبانالقولعلىهنالهتثيدويمكن

الأخلاق.عليهانقومالتيةيثل!قعهلالأصولأوةيَعيزِفات!مل1الأسهمىكيثنكل

العثلصفةالإلهيالفعلصفاثجميعببنهنالمعنزلةاختارولف

الأفعالئحكمالئيالفضائلرأمى!العثللأن8الئانيالأصلل!جعلوها

بمحكومين.حاكملىبمربوبدنربعحمةفيلاسيماالغيرإلىالمعلهة

بلالفضاثلىم!مأهوالعطيكونبالأنسكالفهعحد4محالضيثمضمن

الالهي.لهفعلصفات!هم
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!مف!لمرمعمعقزت-

صعورولهحكمةمنلهفكليفضيهماهولهعثللىالمعلومومن

الأفعالجصيعتكونلن!ضومذا.والمصلحةلهصو!وجهعلىالفعل

وجهوعلىلهحكمةبمفضىالعكلفبالاشكوالمتعلقةالهـهصالصالرة

المصلحة.

كما!جازفيم!نتداولهانظريات!ةعلى!نطوىالأصلوهذا

بلي:

طله(هقم!دورهقبحنفي(ب)

يخر؟خرالهالىالعالمهذافير!ن!وجودنعمبوافالدتويةكانإذا

فإن،حكلمخرلههصلهنمريصثركيصحلألأنه،النوراوالخيرإله

لهمعتزلةكبالنكرلهجطر)الث!رلمح!لمسألةصنحثثواقدالمعنزلة

سا!عممجرمن(والائ!رلهخيرمنبدلأوالقبحلهخع!نلفظيبستخثمون

ومحله.وحكمتهالهـهبوحدانية

لمنلهسقم!ممرض!حدتهْ*اككفيافهالمضزلةهرى

لهمصيبهوككوفيا8يع!قمهاولمنفعمهلهِمرضلمأحدألأنامرضه

الانسانيصلدفهاالتيالأمورمننلكيخرإلى،وجثبقحطمنللزرع

اوفمرأتعالىبملهمنيعدلأكلهنلكفبن،الشرورمنويحسبهاحعالْهفي

كانهاالقبيحوإنما8ميحاًربَعُي!نفصلهكرههماكلىب!يلإذفسادأ،

.!حمالهـهمن!يهونلك،محضأمجثأأوخالصأضررأ

جهةمنوثعحنسُحهلبينيؤقونالمعتزلةأننلكيوضحوالذي

فيحأ.ضرركلولاأن!عحنافعكلظيس.أخرىجهةمنوالضرروالنفع
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!ةهلزتعل،!عبرمىلفم!!

للإنسمانامتحانأكاتَمئىلَقبحلاوالكوارثالآلامأنلهىذهبواهاوم!

الأنسانكانلوانهكمأ.بالشكريسئحقهكمابالصبربحدهاالثوأبيشتح!

يصلحلاالإنسانكانولماوئجبر.الأرضفيلبغىدائمينولذةنعيمفي

تُعدلاتعالىكَبلهمنعليهالواقعةالآلا3فإنلذلك،الرزققيلهبُسطإن

.فسادأأوعبئأأوظلما

هالصلاحإلىحتماَالإنسانتوصلمالَالاأنيعنيلاهذاآنإلا

لصلاحه،موجبأضرركللبسأنهوكما.لحريتهإلغاءذلكفيلأن

لَدعومصالحكلهاوالنقمالنعموإنما،لبغيهموجبآنعيمكل!ِسلفكذلك

.فسادأوصلاحإلىتضطرهلاولكنها،والاعئبارالئنكرةإلىالإنسان

دارالدنعاكانتإذاأنهترروادَهلالمحعئزلةفإن،نلكإلىوبالإضالة

ينزلانالمستحيلمنفإنه،معأوالنقمبالنغمالإنسانفِهايمئحنتكليف

لمفإنهوكنلك.مومناًبضِرهاوكانالغرغدهايخئاركارثةبعبدالله

.الايمانعلىإكراهمجرمنولإنمادهدل!ةلهونمنالأنسانسِرك

الشرصثورنفوافدالمعتزلةانالواضحمنيكونفاله،وهكذا

علىفبهمابكلالعالمخلققداللىفإن8المبنامزبمَبةالناحبةفمن،اللَهعن

الطبيع!ة،الناحيةومن.الخيرإلاغهيصعرلاخ!رأالنَهلأن،حسننحو

امئحانأ!عدوإنماشرأيعدلاومصفبوآلامكوارثمنالعالمفىمافإت

العالمفيالموجودالوح!دالشربانيفالانإلاإننيبقفلم.لعبادهالله!م

يعاقبالذىوهوإرالهئه،بمحضالانصمانيحثثهالذىالخفعَيالشرهوإنما

الدنيا.فىالناسمنعليه1لنمصاحبهوسِمدحقالآخرهَفياللهمنعللِه

ئ!يم،
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-لضلمرمعمعقزت-

اكلى4اللطف(ج)

عنو!بعدهالطاعةإلىالأئعملنووصلماكل!عنيلهلطف

ولالهكلره!عل!رضىلارووفأحكمهفيعكلأالهـهكانولماالمغصية.

ثوابهح!فعلهإذالنهيعلممماشيئأغهميثخرلفهو8للعالم!ظلمأبريد

.1لصلاحو1لطاعة

المعاصي،كلعلىالباغةوهيالائع!كفىةس!فللاللهخلقاما

معهاوؤجدت!ىفإذاالأجرمعظم،بالدعيفلأرئبطهالازموجودهافان

.الأمئتاع

الالهى.اللطفمظاهروأهمالتكليفمقضيكولفهو،العدىأما

علىيجبفإنهولذا.بالظكملهص!خحصةالأنعمكفيالهـهأودعفإذا

والمعاصي.!ف!رورنجنبهموفهْلهىلهموديالعقليالنظرالانسان

.دبنفعالإسانعلملأن8الصالخلهعمللالبكالأولثائمرطهيوالمعرفة

حبَعيأنهالمعئزلةويرى.فعلهصلهصوفأوباغآيكونالفعلضرر

!ناإلايكونلاهذالأن،ولهبحثلهدق!يرعلىالسابقالاعتعَادالمرءمن

إلاءالاخئيار!ةلكفعاللهمرخحهوفدحكل.جهلألِكونماغالبأوالظن

الآحكامتفاصيلفيالبحثفيب!خوضلهعهمةيلزموالمالمعئزلةان

لهعهمةصرفةنقصروإنماالعلماءعلىولجبصالذيوالعطياتالشرمجة

.الأولمباتعلى

بيى!ميزبه1لذيبالعدىيكملهلمالاني!كلييةمنهارلدةوالذ

لهىتؤدكيلأنهاالشرفعلهنزليضأوبما،ضطوتبيحهاالأنعالصالح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-مييلمربعمضةبة-

لأن8لطفأايأنبياهبصقالةفبن،!نصوقضلأ.الحسنالفعل

حجةه!لاعلىللناس!كونلاولكي،بخهمبف!وضونكانواماالمومنيرر

الرسك.بعد

يعثلونبهاالئياططكمنبد.صيعضلماللهفان،وهكذا

.لهجاهضمنشينألهبغيطريقعر

!عيية8عاياتإىته!سهل!أ(د)

إحكامعلى!ثلاللهحكمةبمقضىككشىهكلأنلهمضزلةررَعي

الغايكلهىموصلأ!كونلنلابدهونفيماوكل،1لنظا!والتدبير

بالحكمة،ننسملهصفةفي؟لألهيةلأفصلأن،لهنانعةوالمط!بالمحمودة

لهنظائم.حدص!لهطا!فىى!عتفعالهبضخرصوان

العالمهذابك،لهمعزلةلمذبطفأ4!!مكنفابه8ا!هو

فيلهعدكن!ماوكل،ل!وحكمتهمحلبمقتضىممكنعدمخوهو

فاللى.لهصلاحفهوو!موتولهحا6ولهضر،.لهعمراهمنو،لم!الح!

!ضم.منلعبلدهنظرأاحع!نتعالى

بلوالأرضلهعمموكملكوتفى!تعبرلهع!الانسانعلىو!جب

يعتبرولكيالمحعودةلهغيكوم!دتبطالوجودسريعركلكينفسهوفى

ظاهرلأالقبانحمن!ضبرلن!مكن)ومامحال!نمنلهع!مهذايحئوىبما

م!بلمنأخرممب!لوهذا،(لهنالرربضىعلىتخفىفمنفعةلهأنإلا

الواعي.الايمان
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-مف!ل!-معقزلة-

والأصلح!صلاحفعلوجوبفىالمعتزلثةلهفظرلأْمفتعئبرهكذا

عنم!اميةفكرةلدحمونوبنلك.الالهيهطفلنظريةمكملةاللهعلى

المضزلة.لدفىالإلهدِةالعنالِة

8الانعطقإرلاةحربةهـ()

اللهوكجهتهممنلهئةmحالعبادأفعالأنعلىالمعتزلةاتفقلقد

صاهم.محعثولالهافاكلولا،علبها(قالر!جعلهم)أيعليهاأ!رهم

عنسَؤعهَالمعتزلةلدىالانسانيةالحريهْصضالفكرةوهذه

؟مجبرأكانفيويحام!بالانسانيكئفكيفإذ:الألهيللعثلتصورهم

.نام!الاوالكفرلتعصرىمجبرأالانسانكانولو

كانلمافعالهفيمجبرأالانعمانكانفيافاله،نلكالىوبالأضافة

لاوثعك-والايمكالغرلأن،الأنب!اءوبعئهْعفر!خلالنزولوجههناك

الةخرعاينهونلأنهماللهلمرادمخال!الأنبهاءيكونأنوللزم،محالة

.لِكوننًا

لابمالهتكليفاًبالا!مك!رهلكانغرهعلىمجبرألهكوكانولو

لطاقْ.

لهشريئعصبلاحتىالانسانارا!ةبحريةلهمضزلةلَمسككنلك

افه.الىكالظلمبالانممانالانسكة!عصالنالَجالخُئعَي

كثهرة!آنيةآيكالى1لفكرةهذهتدمجمفيالمضزلةاسدلهَدولفد

.(؟3)(فلْدغزفتاةؤقنْظْئىمِنْئتاءَقغنْأ:أهمها

.29أيهَ،الكهفسورة(23)

يم،
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!!مئيلمربع،ب!بة!

مسؤوليةوبالئالي،المعتزلةغدالارادةحريةانبالنكر1لجثيرو

الأفعالأما،الارالهيةالأفعالعلىطَضلمَئصرإنما،أفعالهعنالإنسان

غها.يسألولافعلهافيحرأليسقالانساناللاارالهدِهَ

عنالمتولدةالأفعلىصمسوولالإنسانانالمعئزلةررَعِلكذلك

رب!عُتلأنها،الإنسانإلىثئسبالمئولدةالأفعالانبذ.الاختياريهَأفعاله

.المباشرةأفعالهعننتجتمباشرةر!غأفعالأ

4العقلياقو!قبحقسُعلا(و)

تهدفأنيقتضيالالهيالعثلانترروادَهلللمعئزلةكانإذا

فبيحاوحسنبانهالفعلعلىالحكمفإن،حسنهوما!ىكلهااللهافع!

غه.نههأوبهاللهامرلمجردوليع!ابنعلإلىعائدةوجوهالىيرجعإنما

يوجبانانهمالاالفعلينحالعلىدلالئانالاله!انولهنهيفالأمر

عنونهىحسنلأنهبالصثقامرقفالله.الآخروقحاحدهماخسن

قيح.لأنهالكنب

الخسنوجوهصكاشفالعقلينإلىلهمعئزلة!ذضد،ولنلك

عليهللحكمالفعلفيالنظرينبغيثمومن.بعينهفعلكلفيحبَعلاأو

!حأ.أوخسنأ

وقبح1لصثقخسنكصرفة)جملةقبحهااوالأفعالحُسنومعرفة

فيالقبحأوالخسنوجوهاسثنباطاما.العولببداههَئعلمإنما(الكنب

تخطلفلائمومن.لود!ساوغكيرإلىيحئاج!ماخلكمعينفعل

ئخئلفلكنها1لجملةوجهعلىوفبحهاالأفعالخسنن!بالتمييزفىالعقول

تفصبلأ.الأفعالعلىالحكمفي

ئ!يما
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معقزلهة-ي!مل!عفم!

غدهملأنهابالظيك،الخلُعةالأفعالةملز!عملاسمىدَضوهكذا،

لاالشرعةالأحكامبينما،لهفمرفعنزولبملحتىبالعدىإلأئعرفلا

النمر.اوبالسمعإلاتُعرت

حبَعَلرتحسنالأفعالكونانالمقلمهذافيبالملحظةوالجثير

ولاحسنأإلأالصعقيكونفلا،مطلقةالخفدَيةالأحكامأنيعنىلالذالَها

لاالقبحاولهخعس!ام!ببلأنونلك.الثولمعلىقبيحأإلأالكنبيكون

صثقيقبحقدكمابعينهكنبيحسنفقدثمومن،الأحوفىجميعفيلِستصر

الفعلهذامفعولوئغاكرجثوثهووهالفعلحثوثسببفتغاير،بعمنه

الفعل.علىالحكمفياخئلافأيستمَبعنلككل

لدىالالهيالحكبمفصم!عكيينوالصحالخسنمفهومولرتباط

م!عتعالىلأله،ثعائحفعلعنمنزهه!لابكلوَملافيبكمنالمعتزلة

فىامتدحكنلككانمنوكل8غهغيأنعالىبكونهوعالمحببَدلاحبَعب

.ه!عفحيثمندلهئتزلأو!مذا.للقبيحفاعلألِكون

8معدلأمملىعيهتعقيب(ز)

فايه،لهمعئزلهَغدلهعلأصلبصعدإليهالافمارةسبقتلماطبقأ

الأصولأولهميتايزيقيةايأسع!يمثلىالعثلأصلبأنلوَدلايمكن

بهذهالمعتزلةإ!ردرلنو،لحدقة.المعتزلةغدةيث!خألاللفلسفةالععَاثثية

مذبجعللهذى!للأخلو1لععَانثيةالأسسأوالصِ!افيزيفيهَالأصول

الأخحثيالفكرفينريدأاتجاهأيمئ!الأخلاقمج!فىةلز!عملا

تعبرلالهمعتزلةغدالأخحايةالفلع!فةبانلوَعل1يمكنث!حب،الاسلامي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-ميللربعمعتةبة-

وفعل1لطاعاتاداءالىبالاضفةلهكبانرلهتبصنام!الاف.ا!مالح

.الخيرات

وينض؟الإيماقيزيدهل(د)

ماو!نقصد!زكلن!نلأبدفاله8وعملأغيدةنام!الاكانوإذا

لهرجاتتئفاوثوبنلك.وطصانزيادةالأعمالفيتكونانامكن

اعمالهم.صالحبتفاوتالمؤمنين

طنار؟فىلهخلدالكه!ةثاعلهل(!)

صالحأ8يعمللملأنهنام!الالعبهضدفالكبيرةفاعلكانوإذا

ليصبر.فههاخالدأالنارأكلمنفهو"ئوبةعرمنال!نيامنخرجوإذا

لهخقفلكنه.أ!ممعروفىوو!!جنةفي!!:!!قكإلاالآخرةفى

الكللر.لهركة!قلهركتهقكونالعذابغه

فىالفاسق!عئبرحق!دألهرايهذالهباحث!بعضثوق

.لهعذدخلودفىالكفروب!بثنهيسؤىئموالكانرالمومنبينمنزلة

طبقأمذجمهممعق!ق!عتمكانوالهمعرلةبان،لقول!مكننهإلا

الاعقاد:هي!اسبةلركانثلائةعلىبقومالذينام!إلللنصورهم

فيتفاوثمعالنارفيفهوالأركانهذهبأحداخلومن.والعملوالقول

منفق.فهوصالحأوعملبلعمانهث!هدوانبالاعَعاداخلفمن.الثركة

اخلمنو(ما.فهممقفهووالاقىرالاغقل!عرمنبالعملاخلومن

كو.فهوصالحأعملوفيوالشهلاةبالأعنقاد

http://www.al-maktabeh.com



-مفصلىمرمعمتزلة-

المنكر:فىوالنعيبالمعروتاذمر:الظمسالاملى

رج!صرممهوفد.1لمعنزلةمذهبفى1لوحبدالعملىالأصلهو

التصدىعنفضلأوالفساقالزنالهقةبجهادضفواحيثفعلأالمعتزلة

الاسلام.لخصوم

والنهيصبالمعروتالأمروجوبعلىالمعتزلةمعظماجمعوقد

عنسقطالمكلفينبعضبهقام)إذا!ايةفرضواعتُبر،المنكر

!رأوالمنكرمعروفاًالمعووتعلممنإلالهيصلحلالأنه،(الآخرين

.لِباشرهوكيففامتهفيالأمرلِرتبكيفوعلح

المنكرعنوالنهيبالصروفالأمرإلىالدعوةلىالمعلومومن

بهتمسكمنكلإليهادعاكما،1لشرعإلبهادعاإسلاميةدعوهَهىإنما

ساثريخلفوالمالخعتزلةانالملاحظمنفاله،لن!.المسلم!نمن

بالنع!بةالأمركانمامحعىعلىونلك،المعمألةفذهفيالاسححمفكرى

.الأخرىالأربعةالأصولفي1لمعتزلةلراكي

*ء"+""!مج-ء

!غمسة:الأمولملىثعقيب

طصولالموجزالعرضهذاعلىتصَيبأ،نشيراننسنطيع

:الأموربعضإلى،1لمعتزلةغدالخمسة

منهجأبالعنلالتزموافانهمفيالمعنزلةاصالةننجلىهكذا-1

قعماقصموضوعاثمنعالجوهمماتفكيرهموكخ!ف.أق!عنوبالأخلاق

هه.ئهافتلامذهبى

،!!ي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!!مفصلمرمب!لمفيلةص!

ثعبروإنما،الع!ماويةالألهيانخاتحصحيثمنالا!مروحعن!ط

الأخلاق.لريممةفيالعطيالائجاهسضأضِلأ

انلمكنالتي،العثلاصلفىورلهتكماالأخلاقيةالمعتزلةفأراء؟

كماَهبنِدثلاللمعطبا!صدىتعد،الأخ!قفلسفةفيهطكام!مدهأتمئل

العمَلمعطياثمعواضحأأهل"افنيننفقنهاكما،والسنةالدز،نفيوردت

-(\")العيناصولمج!فيشانهمنالممعئزلةأعلىالذكط

والوكب:الوكة-:الثالثاذمل

4طعدلبامهاوتبادك(1)

حيث،1لعدلاصلمنمتفرعوالومجدالو!اصلان!محظمن

الدوبهووهذا.الأئمرارويعافالأخيلرشِابانالالهةالعدالةتقتضي

.عيدهوو

8ب!طوالكواب(ب)

يعشحقالإنسانانوالأخحعيلهعينيالمسئويينعلىالئابثمن

المعاصيعنالعفويجوزولا.العمَابالمعصيةوعلىالثوابالطاعة!ع

اءإغصذلكجوازفيلأن،الخالصةبالعوبهَتمَترنليانالصغائر(إلاإ

لأنهضرورىفالعقاب.اللهصوعلىمنهالَكالأحبَعلابفعلللمكلف

والعاصى1لمطعِبينتعمو!ةالعفوفىلىكما،لهعَبائحارئكبعنزاجر

العط.مع!دهَقلاماونلك

النكرفيالأخلاقةالفلسفةصبص:محمودلحمددكتور:انظر"له!عع!يلمرلمزلِد(؟4)

.؟969\لتاهرة5المعارفدلر8الاسلاص
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!ممفمملكلربعلملهعتزلة!

الكبائرلأهلالنارفيالخلوددونمنيحوللاأنهالمعتزلهَىرِلو

ليسلأنه،الولدام!تغفارولاالأهلدعاءموئهمبعدلِنفعهملاكماشفاعة

سعى.ماإلاللإنسان

هوإنماوالوعيد1لوعدبانالقولمن1لمعتزلةيعنيهماهوهذا

للمكلف!ن.استحدَا!

8الأعواضمكرة(ج)

الأطفالمنالمكلفينلغيربالنسبةالآخراليومأنالمعزلةلِر!

.أصاضهوإنماناو!حلاو

عليها.العوضمنلهملابدبالأطفالللحقالتيمألَألاوفالمصائب

فىيوْسي،الجناتفيبالصالصنويلح!م!ولهميكملاللهفإنولذا
،الفطرةعلىيولدمولودكللأن،لكافر!نأأولمومنابنأكانمنذلك

لافالله.حسابلهملِكونحتىالئكليفسنلهىيصلوالمأنهمعنفضلأ

فالث!1لئكليفإليهميتوجهلممناما،5بئقصيرالعذابيسئحقمنإلابعذب

تعن!بهم.عنمنزه

ذبحهامنالشرعأباحلماأيضاْالحيوانا!العوضولِشمل

وإنما،الحيواناتئنالهلهذيلهعوضنوعالمفزلةينكرولاواسدعمالها،

عوضمنش!تحمَهماعلىالبهيمهَاطَلعتلوبحيثلهاأنفعأنهيذكرون

النبح.تكرارلتمفَ

للعدلتصورهم!طلميسالقولهذاإلىلهمعنزلةدعاالذىأنوببثو

نبحلشئنكرالتيالهندلهياناتعلىردأأضِلأنلككانوإنما،الإلهي

بنلك.إلهيأمرهناكبكونأنركَشواناتالح!و

بم"
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صسمفصلمرمعل!عقزلهة-

ثرا8ًليستالأنشعلىا!ناقبداية(د)

الوعدباصلالمنعلقةلهمنثشاتئلكبعضخكللهمعنزلةتعرض

اوشرأليسنلكانوراوا.الأرضعلىالانعمانبدايهْمسألةإلىوالومجد

وفلك،ةَع!خملابعدالعملعلىالإنع!انيثببانأرادالذولكن.للشربداىَ

عملبغيرالنعحِلذلكمسئحقينيخرلكنا1لجنةفيانَعلخلوإنهإذ.أفضل

كما.اللذةفيوأبلغالنعمهَفي!مالاسئحمَاقبعدالجنةفدخول.عملناه

بثبالسعادةشعورهمناكثرو!عملالجهدبعدلهكسببلذهَالإنسانبشعر

!ئفضلذلكمناسنىالاستحقاقدرجةلَكونوبن!.!سهلهَالغنيمة

.المجرد

بأتالمسيحيةقولعلىردأ!صالمعئزلىالرايهذاانولحبثو

آدمارتكبهاالنيالآولىالخطيئةنتيجةكانالأرضعلىالإنسانوجود

.ر!نب!بنوعنهورثهاالئىو

المنزلتيق:بيقالمن!يئ:الراب!الأملى

الأصل8هذاأهمية(1)

التاريخية1لبدءنقطةبح!يعدالأصلهذاان!باحثينبعضيرى

كانرأولامؤمنأليسالكبيرهَمرئكبكمؤداه!لإذ،المعئزلةنشاةفي

المنزلئد!.بينمنزلهَفيلكنهر

الأسماء))بمسألهَالاسلاص1لفكرفيلهمسالةصهغره!و

:الكبيرةفا!علىالذكيُطلقالاسمفيئبحثلأنهاونلك،(اإلأحكام5ِ
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!منصلممربح.لمبشلة!

الىامالجنةإلىمصيرههل3عليهالحكموما؟كافرأممؤمنهوول

3النار

قدالمعتزلةفإن،الأولالمحلفيشرعيةالمسألةهذهكانتوإذا

جهةمنالمرجثةوعلىجهةمنالخوارجعلىللردعفلبأنحليلأحللوها

.أخرى

المنزلتن4بينبالمنزلةالمقم!ود(ب)

المضزلة،مؤسع!عطاءبنواصلهوالمسلةهذهبحثمناول

،لصجتمعبعبشهاكانالثيوالسياسبةالاجتمامجةللظروفنئبجةونلك

الإيمكان)):المسألةهذهفييقولهماامعالةومن.1نذاكالإسلامي

-لموالفاسق،مدحاسموهو،مؤمنأالمرءمئمياجئمعتإذاخيرخصنال

هووليص.مومنأئسمىفلا،المدحاسمبع!نحقولاالخبرخصدبسنجمع

وجهلأفيهموجودةالخبرأعمالوممائرالثمهادةلأن،أيضأبكافر

ولا(اغقادهفياي)!دهفيالمزمنهب!ثايالكبيرة!اعل.لإنكارها

قيضو.هدَدعفييشبههولاعملهفيالكانرويائمبه،عملهفيبشبهه

."المنزلتينبلقمنزلة

8"يمانالمعتزليالفهو!(!ق)

فاله،المنزلئينبينالمنزلةمسألةفيالمعئزلةراىيئضحلكي

مجردعندهمالإيمانفليس.للالجمانالمعئزليالمفهومإلىنشيرانينبغي

ثم،ومن.الجوارحتصدقهانلابدوإنما،اللساننطقاوالقلباعتقاد

بالعملممَترنالإيمانلأن،الإيمانَدَفقدَضألاث!ربفعلهالكبيرةفاعلفإن

!!!ن
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-مه!لمريعهعتزلهة-

للنفكثرالأولىالممنكةهيلهمعزلة!ثةاغلاربسهولة!مكن-2

بمضام!الع!المعنزلةثرىجث"الأم!لا!هةلهحضارةلىجفيالعطي

للعقل.مواضأوجعلوهلخحدية

للمعتزلةالأولالموسسعهدفيلهخمصةالأصولهذهتكنمللم-3

منانهإلا.الهجريالئالث!ؤنفيفكانوإنما8صاء(بنواصل)

المذهبلبنورالأوللهو!ع!صاهبنواصللنأثخ!راتالثابت

1لتولإلىأشاروغثماذقهمجنهيالهـهصفاتانتررغثماالمعتزلي

فيناضجتينعركانطلهمقدتينهع!لنإلا،الانعمانارال!بحر!ة

بينبالمنزدةقود5فهولهيه!ؤىالذيادحق!فىادفضللما.عصره

1لمنزلنين.

الخمسةالأصولبهذهوومنلامنمعتزل!اْربض!ْالكانإذا-4

صنوانبنجماتباع"لهحهعية"!بةاغبارنستطيعلافإنثا،مجتمعة

1سنة)المنوفى Y Aهذهلأن،المعتزلةمنمثلالحالة(74ء-هجر!ة

مطلمَألتزيهأاللهولتزكهالثينيةفصوصالعقليبالتأوولكالتوانالفرلهَة

مظقةالمممعورودفيبالعد!تجبالمعارفوبأنالمخلوقينصفاتص

(نواعئباربالجبرالصريحقولهافيخالفتهمأنهاإلا،المعتزلةمعذلكفي

بنفص.ولأيزيدلاولنهطَضبلَدلافيوقرماهونام!الا
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!مث!لمربع

المعت!يمةأكلا"بعض

!عقزلة-

لكلالئفصيليالبيانعنللحثيثمخصصأس!لالمعَامهذاكانإذا

لههجريالثانيالقرنبدايةمنالممتدنارلِخهعبرالمعتزلةمذهبأعلام

نمذجالمقامهذافيسنذكرفإننا،(؟ْ)الهجريالخامسالقرننهايةوحىَ

نفماتهفيواضحةإسهاماثلهمكانتالنينالمعئزليالمذهباعلاممق

عنههنمَحثثالأول:اقسامثلاثةإلىالقائمةهذهقسمناوقد.ونطوره

مهنتصثوالثلث،بغدادمعتزلةعنفيهنتحدثوالثانى،البصرةمعتزلة

يخراخرىمجالاتفياشتهرواالنبنالامملاصيالفكرأعلامبعضص

لهىجمولندكمعلهموكانثوالتفسيراللغةوعلومالأب!مالكلام

المعزلة.مذهب

:البعرةمعتزلةأملا"أهم

48عطابقواصلى(أ)

-ة!رجه131سنة)تُوفىالغزلعطاءبنو!ملحنيفةأبوهو

و!لد.رالنوحبدالعثلفيمذجمهموموسس،المضزلةإمام.(مبلاثبة748

(5I)لهمضزلةهوطبقكالاغزدل!ص:لهعبرعبدثعفمي:لهمنلىم!هعلعلىراثع

.ص!خهلولهحكللهحبربدولهقفىلهبلخىثعاسملأبيلهخوكبهذامحموعةضمن

لهضثرتونعى-،للكتب،لوطنيهَوالموس!ةللنف!رلهتونصيةلهدر5سيدفزادتحق!

69 A(ومابعدها.213صك

،!!ئ
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صسميلمريعمعتةبة-

8(؟6)البصريالحسنحلقةفيفتظمحيثالبصرةالىوهاجربالمثينة

.بردبنوبشارصفودبنبجهمواتصد

خطب"غوثه"كتاباْتس!نهل"نيالنثيمبنلهنكروف

كعرتلهحقبان!قمنلولفي:الجاحظسشهوقد،"والعطالتوحيد

وإجماع،عروحجة،عليهمجمعوخبر،ناطقكتاب:أربعةوجوهمن

وغلوالعرحهئةتقصولمجانبتههعرليأيمُمممنأوله!و.الأمةمن

.الخوارج

العمبعةوعلاةالخووجوطبقكالملحع!اصنافعلىردوق

ولهجبر!ة.ة!و!تلاقوكوانكر،الحاث!ويةبمذهبوالآخنين

1لعمَلوعذ8للفمركتجنبأدلىالقعيمةالصفاتواصلنفىوق

حرءْوفبت4والاحماعو!عمنةالقرأنجانبإلىلهطينثةللموفةمصثرأ

.ةبف!عنألاالاروة

ومحعثأ.ومدعمأأ!ازميلالههة(728-ه!ية؟؟"صنةئوفى)لهبصرىلهصنكان(؟6)

علىتخرج.هل!صووعلمهه!زبصتو!ها6بالبصرثامثم8ثوىينجوكا!ثن

كان.منهمواصأيصونهولهذا،المضزلة!مةمنبيدبنوعمرو!اءبنواصل

يقومفيمذهبهوكان،زهدهلهىترجعث!هرلَهولكئر.مالكالأمامالحثهثفيعمثته

!مصيرفىولهتفكرالنفه!ومحال!بهَالآخرةعلىوالاقاللهعنلااصفررالاصعلى

بلاهوكلحقر!عنةلوتمننععفى"لهضةثو!فيوطمعأ!نر!تمنخوفأ

نلك5ُلهزهدفيللمذهـلهبصرىموس!ألهبصركيلهح!نو!عد.يصولهنارلهونمن

مماو!بكاءالحزنوعلى"الأمنالعبد!ثىحتىولهتخويفلهخوتعلىمه!قهلالمذهب

مميردومامنه!طكمالثكوهو!وصله"نضهتصضحتى"المعهمسمنلهعديقترفه

دمعتزدةةا!ثنلنالىلهكحعلممع!فياهمبنهونرثع.ولهبضكم!الالهىعدبه

.لهكبيرةمرل!علىلهحكمفىلريهفعلردكانت

!!يج-
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-مضل"يعمعتزلة-

كانتالنيو!عمياسيةالكلاميةالمسائلفيكثبرةبَمكلم!ولو

كتبطريقصكان1رفهمنضفماأكثرولكن،!رهفيشائعة

((والنحلالملل"وكئاب،للخياط((الانتصار"ككئاب،غبره

للشهرستاني.

عبيد:عهروبق(ب)

ميلالمحية(761!هجربة144سنهْالمتوفى)عببدبنعمروكان

الثالثيزيدناصرولهْد.صاءينلواصلوزميلأالبصريللحسنتلميذاً

بالصلاحوغرت1لعباسى.بالمنصورلصَلاو،الوليدضدالأموي

عنب.بيانذاالقلوبإلىنفاذأواعظأد!بعبنعمروكانوفوالتمَوى.

وفال،واصلمعالبصريالحسن!سعبيدبزاعمروانفصلوقد

المنزلتين.نِنببالمنزلهَ

ف!يءيصلنالمبمثبرةرسائلكتبأنهالناريخبةالمصالرونروى

منها.

4العلاق!هذيلأبو(خ)

94!يلاثبة(-هجربة235سنةالمنوفى)العلافالهن!لفوكان

.عطاءبنواصلئلاميذاحدعلىلهرس.المععزلةأئمةمنمسلماًم!كلمأ

الكلاهي.مذهبهتدمجمفيمنهااستفادحيثالفلسفهَبثراسةاهتمولهَد

مذهبأنصارمعكثيرةومجادلاتمناظرات1لهنيلولأبي

وقد.الحكمبنهشاموخاصة،1لمذهبهذاخصوممعوكفلك،المعتزلة

آرائه.منأطرافاًوالإيجيالشهرس!انيذكر
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-مكلىمربع!ممحة-.

بالإلهاتنئصلمسائلعشرفيالمعنزلةالعلافخالفوفد

والاسنطاعة.والأخلاق

ينكرونالمعثزلةبعضوكان.ذائهمجنهيصفاثدثهانفاثبت

.الصفاتهذه

بمَولهخالفهمولكنه،للانسانالحرةبالإرادهَالمعتزلةمل!!قرَوو

إلأتامةتكونلاالارادةأنوعنده.جبريةةرخَالافيالإنسانأفعالبأن

الأفعال.ثنفيذعلىقدرةللجوارحكانتإذا

ومبادئاللهمعرفهْعلبهتجبالعا!المكلفالانسانانتررولهْد

انيجبالإنسانانبمعنى،العقاباسئحىَوإلا،عقليةمعرفةالأخلاق

الفبيح.ويتجنبالخسنيفعلوانحيبَفلاوالخسنبينوعقلهبفطرئهيميز

القولتبنيفيالعلافالهنيلابيإلىالسبقفضلويرجع

القثرةولإثباث،جهةمنحثوثهلاثباتوفلك،للعالمالنريبالتصور

انالملاحظومن.اخرىجهةمن1لمخلوقاتجميععلىتؤثرالتيالإلهية

هموفالعلافوضعهالذيالاسلاميئوبهفيللعالمالنريالتصورهذا

.الأشاعرةلدى!نبلور

السنى8عبادبقسر(د)

معتزليأ.ميلالهبة(083-هجربة521ممنةالمتوفى)معمركان

.بغدادفيالرشيدهارونصرفيعاشثم،البصرةمناصلهوكان

.النطاممعمجادلاتوله

ي!يم8
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-منصلمريعمعتزلة-

علىئتص!بلااللهلهَثرةبأنتالنهمعمرآراءبرزومن

بواسطةللإنسانلازمهْالأعراضئكونانالممكنمنوبانه،ألأصض

لانهاية.ماإلىا!هواخرىلمعالبلازمةئكون!تيالمغاني

معمرفسرالتيالمعانيبنظريهْئَعرفالأخيرةالفكرةوهذه

هذهانولبثو.الإلهمةالصفا!عنفضلأالاثساند14ِلصفا!بواسطدها

-j*")الاسغيالمذهبصورمنصورةئُعمَبرلهنظريهْ j (Nominali

مناسماءهجردسوىلبعت1لصفكأوالمعانيلنر!بالذىالمذ!

موضوعي.ؤمجنيوجودلهايكونلىيخر

)!(مفقرو8

مشهْلهمتوفى)البلخيهانئبنممياربنليراهيم!محقبوص

للكلامنظامأكانلآنهبالنظَامضف،96!يحد!ة(-هجرلِة562

.البصرةقو!يبالخرز!نظمكانلأنهربماأولهموزون1لفمعرولهمنثور

نكيأومناظرأ8لهبصرةفيالمعنزلةكبارولحد،معتزليأمتكلمأكان

الهفيللىعلىلطكمذولهْد،!ئففةع!ولهحفظكنووكك،أحِمصف

العحف.

كئيرأحفظكما،وتفسيرهم1لزبورووالالجيلولهتوراةلهقرأنحفظ

الثينيةوالعقائدالفكريةالاثجاهاتعلىووفْ،والأخبارراع!مألامن

.عصرهفيف!انعةكان!!تى*والألبية9للغويةولهمساثلو!مذاهـثفلممعة

ورفضة،ودهريةلدو!ةمنمال!عجل،لمخ!فةلهفرقحاربوف

وضهاءومضزلةمحئئ!منلمذبهلهمخالف!!مع!لمينعلىوردْ

وغيرهم.ومفسرينأصوليمنو

،!!ئ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


صسمنصلىمربع،لمعتزلهة-

مجرهغهكنكرهمماأرارهئعرفكمابأسماثهامؤلفانهوتعرف

.1راءهئصورالئي!والهيعضينكرونكما،المولفينمن

ولأ،الف!رفعلعلىبقثرلاه!لاانفي!نطام1راءاهموثئلخص

الانسانأناغمَدوقد،لعبادهالأصلحنه!علمماإلا!فعلأنعلىيعر

العمر.بطربقالذبعو!

عروالج!الانسصرفاللهانفيهوالقرأنعجازٍااناغقدكما

له.اجتمعواولوحنىبمعالهالاتي!

بنظريةتعرفوتثب!ره!عالمخلقئفعميرفيثظريةولِبنظْانم

لهفعةجمبعأالموجوداتخلقفداللهبكيضَعئنظريةوهى،))الكمون"

الموجوداثظهوركانئم"بعضفيالموثود!بعض!منئمواحدة

المسنمر.الالهيالتطخلطر!فىمكلمنهامنج!ر!تلاب

طجباني8علنأبو(و)

303مشهْ)ئونيلهجثفي!وه!بدبند!حمعلنبوهو

الأغزالبة،البصرةمثرسةاعلاماحدكان8ميلالحبة(915-هجر!ة

المعنزلةرحولاهممنكانالذمي،ماح!ئلا!وممف!عقوبابيعلىلرس

موثبعدلهمعرممةلهذهرئيسألهجتائيأصبحوفد.عصرهفيبالبصرة

الأشعرىالحسنابوتلامبذهمنوكان.وفاتهحئىهكذاوفى،شبخه

بالمذهبالمعروفبهالخاصمذجمهوككؤنالاغزلىفىسيتحول)الذى

السلام.مجدهاشمبوويبنه(الأشعري

بنلكقالكما"ذائهعنهياللهصفاثبان!فولالجتانيوكان

العحف.الهنيلأدو

ئ!ي!،
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-مه!كلرمعمضزت-

فيتخرجلملهكلاهلةلهجتاثيقىليأراءكلهملاحظومن

الجت!يكإلا،!مسالرهذهفي!علافورهفكانصالهعامإطارها

أرفه.صضليوتضدلآلوممعألكثركان

هذهمنأىيصلنالمولكن8الئصانيفكئيرمؤلفأكانبانهويق!

.المؤلفات

طجباني4هاكصأبو(ؤ)

صلاثدة(،942-هجريه31rْم!نةالمنوفى)السلامعبدهاشمأبو

وقد.يئاَبجلاعلنلأبيولطمبذآ!نأوكان،بفلدفيوسكاشبالبصرةؤلد

وقد،الجبارمجدوالقاضيغاد)بنالصاج!اخصهمكثيرونلهلدكمذ

.ةيم!فهبلاويسمونبتفلعمفهمهافممفيتلاهيذاشنهر

النوبةأخصهاومنالكلامعلممعمائلفىهافممأبول!اضوق

المعتزلة.اصولأحدالعثلمبحثتحتيثخلمماوالنملهمدحواستحقاق

)،الآحو!"فيبنظريتهخاصةبصفةالجتاثيهاننمأبولئ!تهر!و

منكرىبينوممطأموهأوفحيث!،جمبعاالباريصفكلهيهايرذالني

ومثبتيها.الصفات

إلأمنهايصلناولي،ولهجعللهكلامكلفيلهكئوةغبهضتوقى

هائح.لبين!يخهصيقباساتمنمولفانهفيلهجبرمجد!عَف!ياوردهما

4!جباوعبدطظفي(ع)

!حذثيلهحبرمجدبنأحمدبنلهجومجدلهحسنلوص
ى!ببف!عف!.ميلالحية(2401-هجرية810م!نةيتوفيالأسديبدى

.ب!ريلل!ماةقاضيأئمففميأعتك!نلهصاحبمجنهأن
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-ةبةتعبمل!عبرلليلكسع

فيالمذهباشعركط-وكان،الفروعفيالمدهبثمأفعيكلألهْ

منم!عبوجه!عدوهو،،1لاغز!لإلىالأنمعريةعقلحولىلمألأصو!ْ

ءىه!!ئلاالمعرلهَء!م!هتحأَولخوص

كتايهلهكححمصطمفيمولفالَهزربأ"ْنمو8التصانبفو!رلفأْكثير

(،الخمسهالأصولررممرحرلموووالعدلال!وحطدابو)بكيقىبثمغئي.9!ضحح

مصاكرثنماءمروبعحرب!عث!ضلئناأرصبعدأصبحتالئيالكتبمروفئمحبه!هة

،لمفزلة.آرمء!معزك!

بووككاا!نيعطأبورشيد(دها

مشهْالنيهم!ابوري-)ئوفيسصدبن-هحمد-!بنسعيدرشيدأبوهو

ئم،بغدادفيمضزلثأأمرهاولكك،ميلاثي!ة(1044-هجر!ة436

،بثمسابورلهراسيهَحلمةلهوكانت،الجبارعبد!داضيإلىأخدرأانضم

هناك.لهمناذهمونهبعدلهريلمعرممةرئبع!آوأصبح

كتاب:المضزلةمذ!علىلهكلا3علمفيمولفاتهفمهرومن

.((التوحلاد".فيوكناب"والبغدالهيينالبصرببنببنالخحففيالمسانل1)

إطارهافينخرجلاالكلاميةيروبا!عينلاأراءأنالمححظومن

الجبار.مجدالقاضىام!ئ!هتجررهعماالعام

أبوالعسلإطبممر!ر4(ي)

سنةالمتوفى)البصريالطدببنعليًبنمحمدالحسينبوهو

القاضيعلىببغدادولهرسبالبصرةو!لد؟مبلالهية(،.44-هحربه436ً
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-ميل"يعمكير!لهة-

ولهطومةف!عظ!الضاهرسولهضه!كلاععلموبجانب.وفكبرهالجبارعبد

صككص!نومع،لهععزلة!با.لصصر.في!صوكان.ْالطبيعية

لضثي.هائع!يانباعغدمخبوب

يلمصك!ع!تطيعلهبصريلهصدتليأراءعلى!طثعوالذي

كماف8لهمخزلةمثمايخلآراءالنفكئ!فىالرجلانكبفبسهولة

القولبمررهمثللهمعرلةمذبف!خئ!تيءارَالابعضلهكانت

.الأولياءبكرامات

"ونوجدفلهتلو!حملفي!معمد"غب:مؤلفعهاهمومن

لهطبطعي"لهعمعاعشرح"وكتب،لهكلاميةالبصري1راءبعض

علمجلابيرلهظم!فةفيلهبصريتمكنعلىيثل!ولأرسطوطاليس

.ةي!يزهلةعي!ثهلغبفيلهكلاميةوثهبضحُفظتوقد.الكلام

اعلام.لىلضمن!ضبرلهبصريلهصدتلاكتولهجاْالئابتومن

!زيعية.لضكفييعثىيلاعردلخذحث،الائهرلهورفىالمعتزلة

:بغط،همي!ععمأملا،أهم

المعتمر8بقبشر(أ)

هجرية2؟.م!نة)لهمتوفىلههديلهمضربنبفمرسهلأبوهو

لهبرمكى.!صلهىمؤبأوكك،لهرئ!بدعهممر،ميلاثية(82ه-

فرع!مع!لهذي!لهمضمربنر!فبكتلريخيآالثابتومن

.بغدادفييلالاغز
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!ةهلزتعل،عبرم!كمحس

الأشوسىبنثمامهَاخصهم،!معئزلةمقكثيرونلهتتلمدوقد

.-ب!"ال!وادأحمدو

كما8ونثرهشعرهفيممئازأالهيبأكانانهغه،لمشهورومح

البلاغة.علممؤسسيمفدعئ!نألكهنأب!لاقِل

الكلاميطبحوثهفيخاصةبصقةالمعكمربوبشرغيولهد

عودةورأفى.بافئولد*وكال،كام!ألا!م،*!لأه!ْبموج!رلحْثم!ؤؤ!يةب

منه.لابأنلهسبقالدى!نّثلادبعلا"..بكحل!رز،ص*هه!كزب!مغلا

4ىير!نيألابقثمامة(ب)

230سنةحواليالمئوفى)النميرىافمرسبنثمامةمعنابوهو

الكلاهبةءارَالابعضاخذ.لهمعتزلةاعلاعأحدميحعبة(،844-هجربة

بنبشرعلىئتلمذ!انهالئابثمنانهكما،لهعحفالهنيلابىمر

وفد.الطبيعةفيمئفلسفأفكرهفيمع!تعَلأنلكهعكانْولغه،المعئمر

غدعاليةمكانةاكئسبفدانهأيخ!راتلهئثتوص.لهجاحظعليهلرس

.المامونإلىلهرف!دهلرونمنالعكم!ءاف!خلا

المعتزلةكتبفيوردتق1راءهانإلا،ثمامةمولفاثتصلناولم

والئراجم.السمركبَعرفضلأ

طغيا!ا4العسنأبو(خ)

902-هجريه290ْسنةالمئوفى)الرحعمجدالحس!هنابوهو

الثامنةالطبقةفي!نكروهو.بغدادمعئزلةامجانمنكان8مبلالههة(

الجتاني.علىلأبيومعاصرأللبلخياستاذأفىوقد،المعتزلةطبقاثمن

!،
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،لمعقؤلة-!مفع!للرمب!

11الملحدالراوندكطابنعلىوالردالانتصار))بكتابخاصهَره!شا

!ن*رأسهموعلىخصومهمهجماثضدالمعتزلةعن!ه!فدافعالذفى-

.(27)ندىالراو

باث!يئيةالمَائلدِنالمعتزلهَأبرزمنالخياطالحسينأبوونِعتبر

.المعثوم

البلخي:القاسصأبو(د)

بالكعبيالمعروفالبلخىمحمودبنأحمدبنالنَهمجدحساَدلاأبوهو

ثم8بلخمنأصلهكان.ميحدية(931!هجرلِه319ْسنهَالمتوفى)

عادئم،طويلةمدةالخياطالحسينأبيعلىبهاوتعلمذ،بغدادفىعالثر

.بها.وتوفيبلخإلى

،((تالاَمملا))كئابهمنفصلسوىالبلخيمؤلفاثمنيصلناولم

المعثزلة.صفيتحثثلهذىالفصلوهو

باعلامصلةعلىكانحيثشيعياتجاهالبلخيالقامحولأبي

.عصرهفييد!زلا1لمذهب

وس!ت!رَهلإحد!رهى5ررندبىةب!ينلهروندىب!حقبناحمدلهحص!قئبوهو(؟7)

مدكلعأككءمهلالحد4ِ(864-هعر!ة250متحولهيالهمتوفىئصبهكبنواحي

ول.زنثيقأملحدأصلرثمالتخ!هعالىوفكللهمعتزلةفدقئمطالأمرة!دبفيمعتزلمِا

ولربعةمقةلَبلغبانهاهليفيرةمصنفا!وله،لهكلا!علماهمعومنظريتسل!جم

((الائتصار))كتابهلهخيلطوضعلهذى((لهمعتزلةفضيحة))كبَمدماكتاباْ،عاثمر

الاممحع.علىللرد11لهبصيرهَ)ا((وكتب))الزمردوكتب((لهتاج)اوكتبههِدلعللرد

-يم،
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-ةهلزقعمل،عبرمىليم-

:عئادبقل!ماحبl(نيا

995-هجرية385مشة!وفى)غادبنإسممامجلكأنَ

.بالريومات،اصطخراوبالطلقكوُلد،وشاعرأوكاتباْوريرأميهمفةلم

بالأمدِرف!صطه،العميدابنطعيا!سيوكائبأ-للورْنج!وله!م!ذالمر،ؤدفيكات

عشرهَئمانيالوزارة!فويقي،.بعدفيماوزيراًةصَلااككئالمدولةمؤثِ

سنهَة

يكرهالزيديالمذهبعلىمتفميغآ!عتزليآعتاد!نلهصأحبوكك

العربي.الطأليفعج!فيوالفلسفية3العلو

المحيط)):أشهرها،والأخباروالن!الأبفيكئب!ةفف!وكد

بالسمجعرسائلهفيو(ولع."المئتبىمساوفئعنلهكفمف"و((اللغةفي

وق!،العميدابن.صرسةخصانصوهيلهقصيرةولهعب!راتوالجناس

كلتخلوبحيثمنهكئيرأونظم،اللقظيبالئلاعبههم!امثوسطأشعرأ

مطبوعة.رسالرمجموعهَوله،الهجاءحروفأحدهن!صبدة

المرتمى4ألفصربف(ج)

436سنهَالمتوفى)الموممويالحع!ينبنعليلهقامح!وهو

وكاق8عئمريةالاثنى!ف!يعةلهى!نتميكان(ميلادية؟.44-هجرية

وتولىببفادوم!و"لد.لهمضزلةبمذبهتمامأث1لهك!كو8متكلماْألهثبأ

.اهجم!بلاطلأنقابهْ

فىمتبحرأ،معتزليآبمامثآفىالمرلَضىلهفمر!ففىلهئابتمن

عندغرفتكتبأههاو*الف.واللغةوالأدبوالتفسهـررلهحثيثو،لفقهالكلاحم
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-مميمللرلالعمعقزلة-

الأهـبثة:كتبهوفمهر."الائتصار"و"!فم!ى":مثل،خاصةالإمامية

والأجر،والنحواللغةفي"لهؤفدصرولهقلاتددرر1)المسماهَاماليه

كبير.الشعرمنلهيوانوله

عهمةبصفةالكحعلممج!في!مرئضىالفمريفاهميةونرجع

لم!د4ِفيلناحظ!نهإلىخاصةبصفة1لمعتزلةبمذهبلِئعلقوفيما

بالركها.انفردالذيهوبكونوربما،الععرلة(علاحمنلعثدكثيرةاقوالأ"

)د(الزمخشرككاا

هجرية-538مشةالمئوفى)الزمخن!ريعربنمحمودهو

ومكخولرزمفيبزمخغمرو!لد8ومفسرومعكلملغوي،(ميلاثية4311

حيثمكةلهىوخاصة8لمثنءةالىرطوف.الحرجانيةبعاصمنها

.((الهـهحو"لنلكوسئميزمنأ،قضى

لهوبيةاحبنهإلأالأصلفرمميككالزمض!ريلىورغم

وضعفىجعيدةسنةو!ئن.وصرفهانحوهافيوكتبفيهاوئبحر

كليأ.لهتزلمأالأبحديلهترتيبنلنزماللغو!ةالمعاجم

خىقىةفيغهودفع8بمذهـالاغز!اخذقىانهالثابثومن

المخزلة.شبوخْهمَلاخاغئر

لهدصميرقباهممن"التمزولخاثقصلهكئت)اكنابهوبعنبر

و!ضبر،!معرلة1راءعلىاغمدوبن،كبوأنجاحأصالففدإنهحيث

منمهماوبيكالقرأنيالأسلوببنحليلمهبعنىحيثالخالداثره

وكد8بعدهمنالتفسهرمجالفيخف!منكلبهئاثرلَحليلأبلاغة

،"أ
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صسمنس!لمربعمعتزلة-

المعتزعة:مةهبتبنواالدينلإسلاميالفكرأمملا،أهم

الجاحط8(أ)

هجرية-255مشة)،لمتوفىبحربنعمروغمكفو

بمذهباهئمامهعظض!لأعلميةميولولهبارزأ(لهيبأكك.مميحثية(68

لهول.3لهتمائهوةلز!عملا

منكانعائلهاكيظن،فدَكرةاسرةمنكان.بالبصرةومك!لد

الخبزبيعاحثر!الىفاضطر،صغير!ولبوهمك.أفزكقيأصل

،والحلعَاثو،لمسجدالكتابفىلهتعلممواصلةحثبلهىولهعممك

.51بدعلولنفعماكلعلىوالإطلاع

ولهوزراءلهخلفاءفصورقهالهتهالمتاخرنمبابهفىبندكضد،وفد

.مودهتحتالبقاءيشطعفلمالرمماللىلهيوانلهمأمونوولأه.والكبراه

هذهمنففمتفاد،مصروربماونطاكثةثمنمقلهجاحظزروف

نصفي)-ئم!(بفالجاصلبحيفهآخروفي.و!معةخبرةالرححت

.اليصرةلهىفعاد

واجاد،لهمعتزلةلهىوفضم،الكلامبعلماءلهجاحظفصلوقد

(وأخبارولدبلغهَ)صبيةمن!مرهبمعارتوأح!8مناهجهم

يو)ضماعيأموضوعأطركولم.(و!ونانيةوفلرم!يةهثية)وأجنبية

ف!ه.وكلبإلاألهبيأاوثقاقياْ

فيهاصور،كتابأوخمع!ينثلائمائةمنأكثرلهجاحظفف!و

الفن!ة،لكتابةنطاقوومع.الامملاميالمجئمعفىثنشاطمظاهرجمبع

!.-!،
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!ةهلزقعهل،!عبرمىلنم!

كانتالتيالموضوعاثبعضبهالماولخىالمنثورةاللغهَوطوع

.لهعلومموضوعاتبهالعاولكماوالهجاءكالرئاءءاو!نلاعلىمقصورة

كتابقهفيبكاث!فوكان.الأياممنهالدنقصلممكانةالجاحظوبلغ

فيولهقةالوصففيوبراعةالتصييرعلىوخرةلهروايةفىاشماع!ع

يخرمنالواقعبصوروكان1لفكاهة.إلىوميلوالنفسيالحسيال!صوير

عن!تعدوقد،المئفاوتةالمجتمعطبفاتفىسم،لنجمدلهمحاولةأور!مش

لهجطعلىالعرضفياغمدوينما8المجازيهَوالصورالخعال1ستخدام

فيوتصرفبالهلطهوغي،الأداءواضحةلهقيَةالفاظهفاخئار،المنطفي

عنالفاظهفيوابثعد،احبانألهسوضمطفيةالمغالطةإلىولجا،محاجنه

لهتغيمألعبارتهووفر،لمجرمىحلوةواخنارها"والغرابةالخشونة

طويقعنالجملىبينوالمولزنهْالازلهواجعلىفي.اغمدملموسأ

وم!ماحة.ةطا!عببمرمملةئبثوجعلهاوفي،1لعبارهَواللفظفيالنرالف

لهمرضأجبرهالذىالأم!تطرادمنفثئر،ئرَدلاصالتعمريةلهىوفصد

خاصة.الأخيرةكتبهفيعلبه

المجالأتمخئلففيأراءاودعهالذى((الحيوك)):كئبهره!فاو

((البخلاء))و((والئببينالبهان"و،الاغز!فيأرفهبعضومنها

الرساثك.منكبيرمحدجانبالى5((والأضدادو)،المحاسن

بعضرلهدحيثلهنظْامعلىالاغزلمج!فىالجاحظلعكمذ!و

وأنهاالمعرفهَفيريهمئل،بهاففردكلاهثةأراءلهكانتكما،آرانه

منهوإنماالقرأنإعجازبكلهنطامفىل!ل!)نهكما.بالطبععَس

الأطلرفىتخرجلاالئيالكلاهبةالآراءمننلكمجرلهى،ةفرَصل1فبيل

المعنزلة.لمذهبالعام
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-سلمرىمعتةبة-

معارضةيرعملهمضبإلىثرهو!ئد،الجاطيبالثمعركئيرأمهاستشهد

ضدنلكومع.منزلتهلهى!اثم!أنخلعونابن!فتولم،لهالمالكية

.كالببضاوياغزالبة(راءمن!هماعلىللردأخروننور!مفمعارضه

ةمثَدم))و((المفصل))و((!بلاغة(ساس)):الأخرىمولفلألهومن

ومقامك.،ونثر،شولهيوانوله5((!مَسطاس"و((الأدب

tالعمير.(!)

هجرية-573سنةالمنوفى)سلامةبنسعيدبننئموانهو

I I vv)َإلى!ميلز!عيأوككوميهأ،واليبأومورخألغو!أكان،ميلاثيه

عليهم.فوأ!يمنمنصبرحبلاهلاختلره.الأحشز!مذهب

و((العلومث!مي!":ف!هرها،قب!ةلهحميريصنفبىف

ابنيهْعلىمرتبةمعارف4دفروهو"!لاممنلهعربكلام)!واء

العربلخبارعلتىوتئمتعل8لههحاحروفترئثبمراعاةمعالكلم!

ولهعبربية.الاحميةلهعلومولكثرلهطبثةو!مفردك

بالحرادلنفردقنهلهىلهكحمعلممع!فيلهحمثرياهمبةوترجع

الأساسيةالمصلارمن!كوبنلك8المفزلةاعلاملبعضوأراء!و!

لهمعتزلة.مذبلمعرفة
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-شمربع

المعت!يمةنبمأفولى

ل!عقزلهة-

لهحضرةفييعمرلمالمعتزلةمذهبأنتاريخيأالئابتمنكانإذا

لهئانيالقرنبدا!ةفينفمأقىإنهحبث،طَضتروناربعةإلاالاسلامية

.الأممبابهيفما،الهجريالخامسالقرننهايةمعأمرهوانتهىالهجري

الحضارةولكبفانهإلىاشرناالذيالمذهبهذانجمافولإلىالتالهمي

؟وانهارأازدهارأالإسلامبة

!ضارةفىلهمعثزلةنجمافولعننتحثث(ناردناإذا

لهمعرم!ةمنهوجمواقدالمعنزلة(نإلىنشبراننستطيعفإننا،الإسلاصة

لأكللهممئ!ينباعتبارهمالأفماصةمنهوجمواكما،غيفأهجومأالسلفية

م!ببهفىالفيفالهجومهذاأنويبثو.العامةصفضلأونلك،1لسنة

أم!ال!ثةةل!مو!حيئ!منالضلاستخدامفيالمعتزلةمبالنةهوالأساسي

الخالصة.العبنبةلهمسالرفيحنىللمعرفة

لهمضزلةلحصالئيثئع!نيعاتوئلكالهجومهذاينتقثيريوفي

.المبالغاتفن1لكثيرمهاكانخصومهمقلمن

فالنا8موضويةنقثيهْبنظرةالقضيةهذهفحصصالنظروبغض

التاءالمضزلةخصوممهاوقعالتيالأساسيةالنقبصةبانلوَدناننسئطيع

لهمعنزلة8فكرنفموءفيالهم!امم!ةبصفةننمنوالنشنبعاثولطك1لهجوبمهذا

بع!هولة.نعَدهامنمهنْكمنبطريقةالمعتزلة،راءصضواقإنهمحيث

منالمخزلة1راءلهرلمح!ةضرورةإلىهناأنبهاناودفإنيولنلك

،!!!ب
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صسميلمربعل!عتزلهة-

الأمرهذاكانحفبفة.انفسهمالمعنزلةمؤلفاتوهيالأساسبةمصادرها

مدلاولعنبعيدةالمعئزلةمؤلفاثكانثحيثسبقفيماممكنغير

الرجوعإلىإننحاجةفلا،مولفائهمبعضنشرثوفدالآنأماالباحشِن،

.الخصومكئبنيالمعتزلةآراءايى

التحاملهذاإلىذكرهمالسالفالمعئزلةخصومدفعالذيانويبدو

،الأموربعضالعقلعلىأساسأالتائمةلز!عملامذهبعلىالواضح

منها:أذكر

العقلي:البحثم!الىتحدية"-1

يقينإلىالئوصلفيهايصعبامورفيالعقلةلز!عملااسئخدمدَمل

رأيهمنلكيوضمحانبمكنمذجمهممنمثالوأشهر.العقلطريىَعن

اخضعواحيث"اللهعلىالآصلحفعلبوجوبوقولهمالةافعالتعليلفي

عقولهمحكموافدلأنهمإلانلكوماالأخحثي.،للتقيبمالالهةالأفعال

كلنعليلالمعتزلةحاولدَدل.لهفعلكلفيالذسرمعرفةأوتوِاوكأني!
لاالالهيةالمسائلبصثدتوفيفيةواحكامأأمورأهناكأنوفاتهمإلهيفعك

.اهئَعبَدحإلىالنوصلللعفللِمكن

وجوبانإلى،للمعتزلةنقدهممعرضفي،الخصومذهبفلمَد

الإلهيالفعلديَمثيحيثالالهبةللحربةئقييدأيعتبراللهعلىالآصلحفعل

ونعلرِو.نعالىلمحشيئنهئعَببدنلكوفي،لعبادهالأصلحمراعاةبضرورة

نحعملمافوقالانسانيالعدىنحمبلفىإسراففيالإلهةالأفعالجمبع

الألهة.الحكمةموازلنعنلَخئلفالبشريالعمرموازينلأن،لهدرته

-!،
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-مكلممربعمعتؤلهة-

النظرلمج!المعئزلةتوسيعلىإلىةرا!ئالايمكنفإنه،وهكذا

عليهملهطينرج!ثانرةئارتالنيالآسثميةالأمورمنكانف"لطي

لهحعمنبالنهناننكرأنويمكن.الأفماصةاوالمحئئينمنسؤاء

ابااسئاذهناظرغثما1لمعئزلةصانشقفمعتزليأكانالذىالأشعري

بنلك.تتعلقالتيالمسائلبعضفيالمعروفالمعتزلىيئاَبجلاعليئ

قولكما:الجئائين!مألالأشعريأنالأشعربةالمصالرروتدَمف

العرجاتأهلمنالمؤمن:الجئائيفق!!وصبيوكافرمؤمن:ثلاثةفي

فلى:الأشعري!ال.لهنجاةأهلمنوالصبىالهلكاتأهلمنوالكانر

لأ،:لهجئاثيفال؟يمكنهلالثرجكأهلإلىيرقىانالصبيوير

!ف.مدكهالكوليع!بلطاعةالثرجةهذه!نفالمؤمنان:لهيقال

لعملتياربأحييدتيفانمنيليسري!تلا:1لصبي!قفاءن:الأسعري

لوفكأعلمكنت:اللهلهلوَعب:الجتانيقال.المؤمنكعملالطاعاتمن

ن!مإلىَلتتهيلنقيوامتكمصلحعننرامجتولعوضتلمعصعت!يَدب

علمتكماحالهعلمتياربالك!:!فظو:الأشعريمَال.!تكلبف

.("7"!جتائيفانقطع.صغيرأفأمشمدبمهمصلحتيراعتفهلاحالي

المضزلة.صىفرع!مألافنص!اممببمنكانهذابانو!قال

نهإلا"لهتار!خثةالناحثةمنلهروا!ةهذهبصحهْاجزملاكنتوفي

ة!سمفىلهمعئزلةمذهبداَعتفيمكنكيفلناتبينانهاالولاضحمن

محمدلهتاحعبدلخورتضى،لهكبرىةعث!خهلطبقك:لهممبكيلهث!تاج:فظر(؟7)

والاعحن،عيروَدهلوو!نخ!رللطباعةهعر"لهطناحيمحمدمحمودو!كلورالحلو

.356صر3خ119925لقاهرة
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صسمك!لمربعلملعتؤلهة!

للأحكامأَضوالألهيةالأفعالئعليلوإمكاناللهعلىالأصلحفعكوجوب

العقلية

المعتربمة:لةىالفكريالاسقعلاد-3

كانواالمعئزلةأننلاحظإنناإذ"المعتزلةلدىواضحامرهذا،

سخطهماوالعامةبرضالابهو!فلا،آراثهحعلىالعامةبحكحمبالرِر!غ

الآراءمنلِسخرونكانواإنهحبكأراء!ملِعتمَثور،ما-يعل!ولهدما

يروىكماالجنرؤلِةالمعئزلةانكردَعف8الأحبا!صكئيرلحىالعام!ة

اعملها.برؤيةاواهتِلؤربأوبتأئهمرهادقَلعاصيؤنبو!وكانوا"العامة

ذلك.يؤيدالصث!هدالهيا؟*ةالحيوانكئابهفيالجاحظوكلاح

المعتزلةمنبايعازعمالهإلىكنبهالمأمونالخليفةارسلن!حو

الذينالعامةنمفيهاوردقفاله،القرأنبقدمالاعئدَادعنفيهاينهى

منالأعظمالسواد))إلىنأرَدلابقعالقولنسبإذ،الاغمَادهذايعثقثرر

.-(؟9)1(العامةوسفلةالرمجةحشو

انيمكنلاالعامةلوَدعأنإلىينئبهوالمالمعتزلةانوالوافع

بهاانى1لني1لمجردالعمَلىالنظرعلىالمَائمةالآراءئلكبسهولةلَتعَبل

الساذجهْ.العقوللهذهتبسيطهااسبابالتماسيحاولوالمالنينالمعثزلة

الناسلأن،النظريةالناحيةمنالمعتزلةهِفوفعخطايعدلاهذاكانوإذا

،هارونمال!عهلبدتحعَ!"لهحيوك:!حاحظبحربنعمروغم!!و:فظر(18)

؟61ص6ج5؟967القاهرة"ولولادهلهحلبىلهبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركهَ

بعدها"ماو

3ج5؟973لهقاهرة"1لمصريةلهن!ةمكتبة،الاسلامضصامدرْاحمدةانظر(؟9)

166صر
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--حعكلطرمعمؤت

بطخوضالعامهبطالبوالح!لهمعنزلةولأن8ال!فكبرعلىثعرةل!عهحمجمدما

غدمااخطاوا!لهوثعةلوالعمليةالناحيةمنفهمإلا،لهدَصيلاتفي

بضولهمبالارتفاعطالبوهمبل،غولهمفثرعلىلهعهمةيخهمبوالم

!مصة.ءارَالاللكبفهمواخىوتعكبرهم

يهممودهالذي1لمعتزليالموقف!ابكالؤليمكنفاله،ا!هو

منالعامةقخذهمملبيموفلهىلىىقىالعامةمنلهفكريالام!تعلاء

الاغزدعلىال!ماهفيالفعالولهورهالولضحثرهولوفى،لإغزفى

.*رَلوفكرأ

الوجةاني:!جانبلاممه-3

لقد.العقلاممتخدامفيتطرففملىإسرفهمفيواضح!روتأ

-كماتوبةمجرمنالكبائرعنمال!علارالصلاةعلبهلهنبيئ!فاعةثكروا

وربماالأحباب!متغفار(والأ!بدعاءموته!بلهثمخصثدطَحنكرو،

عطَدناملتا!فعملهفىإلايمبلاالأئسانلأن8لهضأك!ثقىامة

فإن،.الوجدانيةالناحيهْمنول.العطيطنظرجهةمنصتا،عد

عنوالسلامالصلاةعليه!نبيفثمفاعة،للصاطفصعمةتصلازأءت

فاىالهمغفرةعلىشطويممالكثرلنببهالهـهنكريمعلىسَطويصعر

غعماوالسلامالصلاةعليهالنبيخرمن!قللونلهمخزلةفكك+لهكبيرة

كنلك.الاثمفاعةوهيبهااللىخصهلهتيلهميزةبهذهيتمؤهالاعكدIرضمو

يدصفالميت.النعطفبع!لهيهالهئظركينبغيلهميتاكلشاصفك

مائماصمنبخففماوهذا4م!ينفعهتالىنيَععمبدمضةاطهله
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-م!صلمرمعمعقزلهة-

اناعلنواولكنمفلكإلى!لئفئوالمالمعتزلةولكن،ئجتاحهمالتيالحزن

عمله.عطَدنافدبمولهلأنهالميث!نفعلنالدعاءصشينا

وإنما،نلكعلىالوجدفيللجانبلهمعئزلةإهم!!قتصرولم

كللأن،فهمهمءي!مالهدالدر؟نبخلقفولهمفيالمعئزلهأنألضأللاحظ

صسيةمعيتعارضوهذا،سبفنىفهرمخلوقأالقرآنكاقفإن6فايىمخلوق

الطعنيدَصدوالج!المعئزلةأنالمعلومومنً"الثدوسفيالراسخةنآرَملا

مدَدلالأن،اللهمموىماكلعنمهلَدلانفيفصثواوإنمانآرَدلاقدسيةفي

بالقع.المنفردهووبالتاليبالألوهيةالمنفردهووالنَهألوهعةعلىينطوكط

قدالعقليالنظرطربقصالمعتزلةإليهانوصلالنيالحفبعَةهذه

يعلواويعممومقثسأشيئأ1نالقريعتبرالذكحالدينيالوجدانمعاصطثمت

.مخلوقكلعلى

إلىالتفائهمبععالمعنزلةبانالصَلإلىنلكمننخلصأننودإننا

لأبوابأفنعمهمعلىقحوا!لهمعحائلهذهمئلنيالوجدفىالجانب

علىأراءهم!فهعوالمالن!هولاءمنوالتشنيعلههجوممنتغلقانيمكن

النظرمنلثبهم!ىكانالوجدانيو!ثينىروع!خلالأن8حفيقنها

العقلئ.

أراءك!رسالذيانإلىهناالأشارةيمكنفاله،حال!ةوعلى

مذهبهمفىالب!يا+ساقمدى!لمسك!ع!تطيعبموضوعيةالمعنزلة

يهاثمأنإلأ!مكنهلافاله،الطينيةعاطفتهصكدحردلمفياولكن8برهته

الجانب!ضللن!سئطبعلاالانسانلنوالحقبفة.الفذهـالصطىهذا

،!!ي
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!مضلمرمعمعتزت-

للمعتزلةإهملىيكونربماولنلك،لهموضوعاثبعضفيالوجداني

منلديهمالواضحالفكريالاستعلاءمننلكيععتتبعوماالوجدانيللجانب

المعئزلة.بنهايةعجلتالتيالأسباب

ومفالب!ا:القرآنخلقمحنة-4

!عالعائمالمعئزليالمذهببانهناالاغرافمنلابدكانإذا

أمرأكانالمبالغةأوالإسرافمنشيءفيهالهِكونربماالئيةيلَمعلاالنزعة

1لئطرفمنبألوانلْموجالتيالحضاريةالبيئةلطئ!فىالظهورحثمى

إلا،يدثاَصلاوالفكريالضغطمنمخ!لفةوياث!ك!العقائدىِاوالسلوكي

صاحبتمحطيةحركةانبغبذلكلئنئهيالأ!لفيبدأقدالاعتزالنجمأن

الاميلا!يةالحضرةبانننيرأهذاوكان،الامملاميةالحضارةازدهار

.الدَدهورطورندخلبدأتقدبثورها

هوضطيكنلمالمعتزلةنجمافولعلىمما!الذكالنببد!ولكن

كانتو!ما8العطيالمنهجاسئخدامفىفار!مإلاصالناشئةالسلبياتللك

ديو!علامنالأغز!هوجملقد.طَدفمعماعدعاملمجردالسلبدِاتهذه

التعجيلفيالحالممالعاملهوالهجومهذافكان،المسلمينمنالأعظم

دذيولهرأيبهذافالواقدالمعثزلةلآنيكنلملههجومهذاولكن.بنهايتهم

الاستعلاءمهاببثووال!يالجماهيروجدانمعنصطثمللنيالآراءمن

غضبةالذكفجرالفعالالأمروإنما،وفمحأالمخزلةجانبمنالفكرى

ولهذىلهمضزلةفيولهْعاكىالفائلالخطانلكصالمعتزلةعلىالجماهير

.!قرأنخلقمشكلةبصثدخصومهمعلىلهثولةاسنعدائهمفييتمئ!

،!!ي
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ص!سنصللربع!كلعتةبة!

ثلاثهعهدفيالأسلاميةالثرلةيستقطبواأنالمعئزلةاستطاعفلقد

الخلفاءهؤلاءئبنىحيث،والمعتصموالواثقالمأمونهمالخلفاءمر

فيللدولةوزيرأالمعتزليدؤادأبيبق(حمدكانكما،المعئزلةمذهب

إلىالمثونالخليفةارسلعندماالقرآ!خلقمحنةوكاتَ.الفترةهذه

!ا؟محدثامفثيحنآرَعلاهل:الفقهاءوخاصهَالناس1لدصَحنواعماله

كلمةهوالذىالمسيحبقعالنصارىلقولمضاهياًئِعدالعرارًمدَعبالقول

.أمِلدَكيكونانلِجوزولاالمحدثاتبصفالَكايتصفالقرآنانكما8الله

ولذلكهالئوحيد،!أصلمخالفأالقرانبقعدق!عي!مأنالمعتزلةرب!عالذلك

الولهَوفمنلابدكان،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرلأصلوطبفا

السيف.استعمالالأمراهضىلوحتىالقرآنمدَمبللعَائلينبالمرصاد

عنفضلأومحث!ينفقهاءالثينعلماءمنمفهومأك!فيكنلم

فكانث.عقولهمقثرعلىهولاءمخاطبةالمعتزلةيحاولولع.العامة

لموففحعَبقيفهمغيرمنالكئيرالجمعهذامنالمعئزلةمعارضة

التيالمعارضةتلكإلىالخصومهؤلاءدعاالذىانويبثو.المعزلهَ

كانتوإنمابالحجةالحجةفرععلىفائمةثكنلموالتيالتاريخسجل!

الأهمية:منكبيرجانبعلىآخرينأمرينعلىفائمهَ

مذهبنرضفيالحقللثولةليسبأنهلوَع!فيالأولالأمرب!مئذ

الرسولعنورودهيثبثلملهرايهذاوأنخاصة.الجمهورعلىعقائدى

!فرضوهلمفإنهمصحثهيعئقثونكانواوإذا،الراشعينالخلفاءاو6(!)ْ

إذ،يبررهمالهالمعئزلةمعارضةفىالأساسهذاانويبعو.احدعلى

إذ،الثولةبواسطهَالجمهورعلىالمذاهباوالعقائدنرضالخطامنإنه

يبما""
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-مفصلمرمعمكزلهة-

التارلخو!م!دراء8صعكسيهبنتدجةغالبأولاليبلمؤمألكوننلكنجاحان

سموهامعالئوحيد!يدةنرضإخناتونحاولضد:نلكعلىشاهدخير

بموته،الدعوةفمات!ثينيأدامجةاوكاهنأ!كنولمملكأككلأنهفأخفق

المصريين،علىالاسمامجليالشيعيالمذهبالفاطميونالخلفاءوفرض

نِنبالأيوبيهْالدرلةوحلولمصرفيالفاطميةالدولةان!هاءبعدنجدولم

خلقعفيدةالمأمونفرضعنثماالأمروكذلك.واحدأشيعيأالمصرلِين

غاليأ.الثمنللمعثزلةدفعدَمف،القرآن

الآراءفرضلِنبغىلأبأنهلوَملافييتمئوفإنه،الثانىالأمريما

جهةومن،أفهامهمعلىتد!جهةمنلأنها،العامةعلىالدق!قةالكلامية

نفعذاتليعمتثالئةجهةومن،والممنةالقرآنفىصراحةتردلحأخرى

إلىادىقدالقرآنبخلقالؤلفان،نلكإلىوبالإضافة.مباشرعملي

الة.دغ،نممنزلمجررمخعلقالقر(نأنمفادهخطيرفهمسوء

صمباثارأمرو!م!ا،العقليالحجاجمنينفرونالحنابلةكانلقد

كافة.المكلفدِنعلىالعطيالنظروجوبيمَررونكانوا1لنينالمعتزلة

مسلكهمهوعليهميعابالذىولكن8الغضبهذافيمحقينلِكونواوربما

رأيفرضفيالعنفسبيلم!لكواغثماأخطاوادَعل.معتقدهمأومذهبهملا

الجلبلة.الننزبهةغابنهملهميشفعولم.الثولةبواسطةالعامةعلىلهفبق

هوالمعتزلةفيوقعالذيالأسا!سيالخطأانإلىنلكمننخلص

عبَدشبوماالتطيدونبذالعكيالنظرلوجوبئمَثيرهممنالرغمعلىأنهم

غثمابنعالهمألهْوالهمناقضوادْهلفإنهم،الفكربحريةالقولمننلك
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صسمنللهربعإلهعمزلة-

منونلك،طبيعتهكانتايأالرايعلىوالحجرالفكردي!َعتمارسوا

.الانهيارإلىالمولهيةالمعناقصات

إماممعنلكمارسواأن!تأئيرهمنوعغقالأمرهذاابرزومما

ءاهَعفلامنالثينرجدانومعلوم.والحديثالفد4َأئمةمنجلبل

بهماحدكاكأأكثرلأنهم،الجماهيرعلىالفع!لَاثعرهملهموالمحئئي!

منذفحسبالسلطةمنلاالعامهَمنالفعلردكانئمومن.وبشؤونهم

المتوكل.عهد

عهدمنذوالمعئزلةالاعترلالاسلاميةالثولةعاثلقدحقيعَة

لموففكانوقد.البويهيينرعايةمهااوَعلفليلةفراثباس!ئناءالم!وكلن

وحدهيكفيلاالحاكمةةطل!علااضطهاداننعلمولكننا.تاثيرهالثولة

انإذ،مذهبأوفرقة!ةمد!نلكفيمعالهاالمعتزلةنجمأفوللتبر!ر

المضطهدلبقاءمهمأعاملألهعدالأحيانمعظمفيالثولةاضطهاد

.فكارهواسنمرار!ة

منكان!ملابسكمنئارئهومانأ!هلخلقمحنةناق،وهكذا

ئائيرأاثرثلأنهاونلك،المعتزلهَنححافىلعلىسامحتالتيالعواملأهع

المعتزلة!مطهادكانحيث8للمسلمقالفكر!،لواقعفىملموسأ

ذلكمنذالمسلممِنحباةفيكبيرثرلهالمئوكلعهدمنذالمحئث!ونصرة

عندالوفوفاصبح!د.لهحاضرةيامناإلىئمئدقدطويلةلنعرةالعهد

معظمفىالمسلمينتفكيرعلىالغالب1لنمطهو1لعدىدانرةوتضييق1لنصر

منالنصوصغدو،لوفوفالاجئهادلهونمنديلَمئلالِعمودحيثالأحيان
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-ةلزتعل،!بموللصفم-

نظرالعطيوالبحثالفلسفةإلىو!نظرومرلميهامغازيهافيالدممقلور

الكراهبة.والبغض

منذالمسلمينعقولمنلكثبربالنع!بةلهح!هوهذاأنوالوالهَع

نصوصتمرُتحاف.الاستئناثيةالأحو!بعضعدافيماالاعدزدخنق

الإطلاعالواسعالعبمواحترام،العطي1لنعَداحتراممناكثرالكطب

فقواسعالحفظفليل!مفكرمارَدحامنأكثرواللغويةالدينيةبالنصوصر

َض8وبالجملة.المجثهدالعال!إكراممنلكثر1لممَلدالعال!وإكرام،العدَل

لهن!.والمفكرالفيلسوفإلىمنهاحيرأوالمحئثالففيهإلىالنظرةكانث

نن!ثهاكانتكماحضاريةحتميةالمعتزلةرا!هناكانوهكذا

وازدهوهالاعتزلنشاةصاحببتد.يضأحضاريةحتميةوازدهارها

بانهارننيرأالاعئزلانهياركانكما،الاسلاميةللثولةحضاريأازدهارأ

يصودكالغيبيكفيوالاغقادالفكركي!جمودبدأحبثالإسلا!يهَالحضارة

المع!لمين.عالبيةغولعلىبسيطراناو
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-ةبةتع!ل!مرمل!طم-

اهمإلىواشرنا،المعئزلةلدىالعقليةالنزعةصتحثئناهكذا

وكنلك،الخعسةأصولهمفيبثثكماالمعئزلةمذهبفيمظاهرها

اسئخدامفيالمعتزلةلَطرفعننتجثالتيالسلبيةالنتائجلَلكإلىاشرنا

لدىوأختفائهالمعتزليالمذهبانهيارإلىأدىالذىالأمر،النزعة!!ذه

خاصة.بصفةالزيثيةالشطعة

عائقطهناككانإذادهوَةلزَلصلللراسامنالمستثادوالثرس

وئقدمها،الحضارةنمووبينوازدهارهالفلسفيالفكرتقدمبينضرورية

والانحطاطالفلسفيالفكرانهياربينلهَائمةالعحثهَهذهفاتوبالعالي

الاتجاهرفضفييتمئ!كانالمعتزلةعلىالهجومافىحعث،الحضاركنئ

التخلفاسبابأهممنوهوالفكريالجمودحثثوبالئاليالعقلى

.الحضارى

الازدهارأسباباهممنأنإلىلهممَامهذافيالاشارةمنولأبد

هذالىنعلمونحن.الأخرىالحضاراثعلىالثقافيالانفتاحالحضاري

ارتبطقدالاعتز!أنأيضاًونجعلم،الامعميةالحضارةفيحثثقدالأمر

واضحأ.ارتباطأالدمافيالانفتاحبهذا

ثراسةالاسلامثةغرالمذاهبفكربر!هم!ة1لمعتزلةاهتمولقد

سليم،يسالىعلىعلبهمالردمنيتصكنواحنىونلك،لهديَةموضومجة

فاسئفالهواالعراسةهذهإلىلهفعهمقأبضليويلنظربالبحثشغفهمأنكما

.والأسلوبالمنهجحطثمنءكنها

.!
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معتزلهة!مفعملمرابعت

حاولواقدوالمحثثبنالمَدامىمنوالباحثينبائُكلابعضرأنإلا

ولكننا،أليونانطةالفلسفةوخاصةالأجنبيةبالمذاهبَهلز!عملاتأئرإثبإ!

انلِمكنالاغزيلجوانبلمخدطف1لمثأنعةالثراسةأنهنانقررأنفود

علىاطلعواقدالمعتزلةكانإذاأنهوهيهامةحدَيقهَعنلالَكشف

مذهبكمصياغهَفيدلكمناستفادوا!كانواوإذا،اللونانلِهَالفلسفهَ

تفولاكانتالموضوعحبثمننلكمناسئفالهئهمفإن،منطقهصلِاغة

ونلكألفاظهىحيثمنفقطالمصطلحاتلبعضا!لاسمجردلَكون!أ

أومحتوىوأكسبوهااليونانيمضمونهااومخؤاهامنجردوهاأنبعد

الصفاثمبحثأوالفردالجوهرونظريهَ،خالصأإسالميأمضمونأ

ماعلىللتثليليتععلاالمقامكانواننلكعلىدليلخيرهماالإلهية

ئفصيلبة.ةَمِلرطبأقوله

الدهافي،الانفتاحمنالاستفادةفي-المعزلةطريقةان:أقولأنأود

ازدهاروفيبلالمعتزلةمذهبازدهارفيئاثيرهالهاكانوالتي

بعيناه!لإيُنظرأنينبغيطريمَهْهيإنما،برمتهاالإسائميةالحضارهَ

تعنناالتي1لمع!تفادةالثرو!لنعطدَ!الفكريترالطانثرسونحنالاعدبار

ةلأ!عملافيمنهاجانبلِتمثلوالئيلهمعاصرةالفكريةمشاكلناحلعلى

.ولهمعاصرةالأصالةبمسلةالمعروفة

ن!يم؟
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ال!ا!لأالفل

الععت!لق

وألفلسفة،الح!عهيبذ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



طصمصسومنلنة-يئمعتزبة!سمنلمغا-

لطمالحدَيمَيونالموسعمونهملهمضزلةاعحمك1لمعلوممنكانإذا

فك،مساثلهوبلورواموضوعاتهحعواقثهمحيث،الاسحميالكلام

باغبر،الاسلاهد4ِللفلسفةالحقيقيلهممئولهِعئبر(نلِمكنالمعتزلةمذهب

الأسمية.الحضرةروحعنيعبرانه

أصوللهراسةمجالفيالظيالائجاهتبنواقالمعطزلةكانوإذا

مضلفعلىالانفتاحإلىالمعزلةبأعلام!ى!العقليالاتجاهفإن،اللبن

لهيونانيةالفلسفةالمعتزلةعليهالطلعلهئيلهئقافكأبرزمنوكان.ال!ثافاث

عنوإماوالصابئةلهمسبحبةطربقصبماالمعملمينإلىوصبلتالني

لهوبية.اللغةإلىالترجمةطريق

ممواءافادهمقالفلعمفةعلىلهمضزلةووعموضوعكوالحقيقة

!تضلنْمفيأو!كحمثةلهمعمائلصضفىالمنطقةب!لا!مألااممتخدامفي

وإكعمابهاأليونانيمضمونهامن!راغها!بونلكالفلسفيةالمصطلحات

الأسلامي.لهعينصلهثفامجةغايئهممغسَفقجثيدةمضامين

ينظرَهاوماةالمعتزلأراءبعضبين!ظا!ىهبا!فتلاكانوإذا

ءاص!قلامنوالباحئينبئُكلاببعضدى!لهيونانيةالفلسفةآراءمن

الفلع!فةعنأرائهمبعضلخنوافلهمعرلةبكلهقوللهىولهمحثثين

.لهرأيهذاته!تب!هلالمغزلةلمذبلهمتنية!عرلمح!ةفان،اليونانية

ولهظصفةالمنطقفئتثوا!المعزلةاعلاممنلهعديدانلهئابتفمن

المغزلةتاثرإلىر!ئثالتيالآراهك!ئابتمننهكما،أليونانينِن

!آ
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ي!طصيسولنلعنة--.بةهم-4ءمه5ءص!مه

عنوبماللمعنزلةفعا؟صبماصالهرة،راههيبنما1ليونانيةبالفلسفة

1رائهم.ةقيَعحبجاهل

إلىتشيرالئيالآراءبعضعلىالضوء!قاءسنحاول!ليوفيما

بعضعنبالحثيثنلكنردفثم،اليونانيةبالفلع!فةالمفزلةلَأثر

بالفلسفةالئأثرفيهايبدوقدالئيلهمعئزلةبعضلدىالفلسفيةالأفكار

أصيلأ.إسلا!يأنئاجأحمَبفتهافيكانتوانالظاهريةالناحيةمنالبونانيهَ

،!!ِئ
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يةملص!سومنلنة-هعتةيةمنلىمغهسى-

يالنلسفةالمعتزلةثأثرمةى

فكرةطرحالذيهوصفوانبنجهمأنالئابتمنكانإذا

تائ!ربأنالقولإلىنطمننفإننا،العهـكيبالتأويلوالأخذالعمَلإلىالاحتكام

(")الطاوبلإلىبتعبيههاكانإنماالاعتزاليةالآفكارفيالجهميةمذهب

لافبلهاموصدأ!بابهذاوكان،المسائلللكفىالمجازمنهجوسلوك

هذهتنميهْعلىعملواللمعئزلةجاءفلما،بباللهيخطرالو.دحأيطرقه

للمنطقودراستهمالفلسفةعلىوبإفالهمالعدَليللمنهجبإعلالحهمالفكرة

اسعخثمواوفد،علوممنال!رجمهْحركةغهتمخضتمابكلونزودهم

.العقيدةمكلىوالحفاظالامملامعنالثفاعفيك!ن

لأكطارجامعألهمئكلميكونلأ":الجاووقالةمانلكيؤيدومما

منيحع!نالذييكونىْمح،للريالسةيصلح،-الصناعةفيمتمكنأ،الكائم

iي)غطناوالعالم8الفلسفةكلاممنيحسنلهذىوزنفيالثينكلام

.(2أ"يجمعهماالذيهو(المعنزلة

فيئطمكنتفي!لهم":بنضه!جودوهوالنطاميراطموقال

إلأاللطيفةالمذاهبمنمذجماْأعمَدولم،توحيثكنصرةفياقصرلم

اللهم8بريءمنهفاناالتوحبدكخالفمنهاكانفما8لهنوحيدبهلأفمد

،ـه؟33؟8ثعاص.لهمنلرمطبعة"ولهمعزلةلهجهميةخ!رت:حعال!صلهع!حص(؟)

ra؟.

مكتيةث!ركة،هوونلهيمحمعبد!ت،لهصك:لهجاحظبحربنصروعثمكبو(2)

.؟34ص2ج96718ثعاسة"ولىلالمحهلهحلبىلهببىمصطفىومطبعة

!،
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علصممكلا!رولملفلصفة!بينلملهعتزلة!مفعملممغامعي

سكرةعليوسهلننوبىلير!اف،وصفتكماأنىتعلمكنتفإن

.(3)عأالموت

ذكرالبرمكييحيىبنجعفرانإلىالمرلَضىابنأشاروقد

كطف:جعفرفقال،كتابهعليهنقضتدْهل:النطامفقالأرسطوطالعس

إلىأولهمنألمحراْهأن!!ِلإاحبأيما:فق!؟تمَرأهأنتخسنلاوأن!

علله.ويندَض،فشياشيئأيذكراندفعثم؟أولهإلىآخرهمنأمآخره

.(ث)رفعجمنهفتعجب

الصفا!نفيفكرةوضعالذيهوعلاءبنواصلكانوإذا

،اليونانبعلوماتصلوانِنحبعدفيمابحئهاعلىالمخزلهَلبَهلأدَضالقديمهَ،

غيربدئهافيالمقالهَهذهوكانث)ر:الشهرسعانيلوَعي،بثدَافدَلهماوفَمثتو

قافَلالاوهوظاهرقولعلىفيهاشرععطاءبنواصلوكان،نضبجة

وصفةمعنىأثبتومن:قال.ني!لزأقدلِمنِنإلهبنوجوداس!حلةعلى

كتبمطالعةبعدفعهاشرهـأصحابهوإنما.إلهن(ئبتفقد،قثيمة

.(5)ااالفلاسفة

عنماخوذاللهذاتفيالمعتزلةفولأصلأنالأشعريولِقرر

بنفيمعناهفاظهروا،لَصريحأإظهارهمنالخوفمنعهموإنما،الفلاسفة

بهذامجموعةضمن،ةلزَسهلوطبقاتالاغز!فضل:لهجبلرمجدالقاضي:انظر(3)

،لدار،سيدفوكتحعَ!،لهجشميوالحلأم1لجبارمجد1لقاضىولهبلخىزيدلآبىالعنوا؟

.426!ص،؟986!حزفر-لَونم!،للكدابلهوطن!ةولهمومسةللنشر1لدَونسيهَ

.265-264ص،لهمضزلةوطبقكالأعئزدفضل:انظر(4)

محمدالعز!زعبدتحقىَ"1لنحلولهملل:الضهرستانيالكريممجد1لفمَحابو:انظر(5)

.46صر؟ج96818لهقاهرة5الئوز+وللثاثمروشركاهصىسسةص.!وكيل

ييم"..
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علص!سومنيفة-يكل!تزلهةم!سلمكعى!

عنالهذكنيريهلخذالعحفلههنيلباكيرىوهو.الصنات

كله.ضرهَ،كلهعلملهبريفي:قبهبعضفيقللهذيأرم!طوطاليعى

.(6!أهيوخرته،هوهوعلمه:وق!بن!!هنيللوفأعجب

ثم":لوَعملهفحعمفةبكتبةلر!عملااتص!الثموم!تانيويؤكد

،المأمونيامتر!فُنحين،الفلام!فةكتبلهصعتزلةفعيوخنلكبعدطالع

بال!موم!متها،!علمقونمنقأوأفرلهتها،الكلاعبمناهجمناهجهافخلطت

.(*)،(الكلام

يمخثثوهوموضعمن!ثرفي!فكرةهذهينات!م!مف!ويقرر

"و!له::لههنيلأبيفىكلامهمعرضفيمقول،لهمعتزلةأئمةعن

حيذثه*8وخرتبقثرةقلار،ذقهوعلمهبعلمم!عْى!عتللبوىان

اغتعواكالنينالنحعمنةمنلهرأيا!م!اقبع!وبما،ذثهوجثهةاِمحب

معانيلهذكوراءليستلهصنكوبنما،بوجه!هاكلرةلاولحدةذيته

!قةعنحيثهفيلهمؤ!يوينكر.(*أ"ذثههيبل،بذثهقائمة

.(9)!فلعمفةفينظرلههطللاكالهنيلية

لهنتلحركةعهم!رالهظبالن!باحئ!هككلصى!و

طر!صلهيونانيةلهظع!فةلهرسفيكونلىلهمحئملمنوفه،ولهترجمة

لهصعدءعدلهع!صمحمدتض8!مح!مالامقلات:*ضسىلهصنلو:فظر(6)

.2ه!.صا؟ج.1111ع!س8،لهعصر!ة!نضةمحبة

.29ص1ج8ومكللهم!:ثظر(7)

.50-49ص؟ج،ولهنكللهمو:ثطر(8)

.r+ص2ج،تريخبلاثعاصة8بولاقطبعة،لهظطتلهمو!ي:ثظر(9)

!،
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علرمكرصومفلع!فة!بين،لعهزلة!!ض،لخامعى

الباحثهذايرئبثم،المأمونمجالسفيبلئراجمةواثصل،اللَرجماث

الساذجالأوليالمعئزليالمذهبمنالكبرىالتحولنقطةكانأنهنلكعلى

.(؟ْ)ثابئهَمنهجيةاسسعلىالقائحالفلسفيالمعثزليالمدهبإلى

بالفلسفةالعلافالهذلِلأبيائصالانإلىآخرباحثويدهب

بعضفيالفلاسفةوافقإنهحعىالواسعبالمعنىفيلسوفأمنهجعل

.الأفلاطونيهْ)1؟(النزعاتبعضآرائهفيلنجدوإننا،المساثل

بعضدفعتالتيميالفلسفيةللحركهَالعلافمعاصرةولط

يقعَمحلا(13)المؤسسواعتباره،َهلزَدعملا(؟2)شيخبأنهالقولإلىالباحثير

المثرسة.لهذه

لهراسةأئناء(1")الباحئنِناحدبهقامماإلىنشيرانهنابفولهتاولأ

البونانفلاسفةبأراءومفارنتها1لكلاميةلارانهننبعمنالعلافالهنيللأبي

و(مثالهاالثراسةهذهأنالملاحظمنأنهإلا.وافلوطمِنأرسطووخاصهَ

لَأثرفكرةصاحبهاعلىئع!يطركانتإنهإذبالموضومجة،ملتزمةتكنلم

اليونانية.بالفلسفةالمعتزلة

هالمعارفدار"الاسلامفيلهنلعمفيالنكرةا!ثان:!نشدسامىقىدكتور:فظر(09)

.620ص1ج،؟971القاهرة

،،لكبرىلهعكتبةمطبعة،شناابنلهىفحطونمن:صليباحميللهكتور:)نظر(\؟)

.5ءص5؟95؟لمشق

.49ص1ج8ولهنحللهملل:لنظر(13!

،،968لهقاهرة"المصرفدار"ولهفلصنةلهقر،ن.موسىووصفمحمدلهكمَور:انظر(31)

.47ص

.1954لهتاهرة،لهعحفالهنيلبو:لهغربىمصطنىعلي:انظر(!:ا

"-+-!،
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-.بةس!يسومنلعنة-هم!5!-ء--

لهفلام!فةقبمنكثيرأطالع!ه:بضله!نطلم!ث!هرممتانيوينكر

.("ْة!مضزلةبكحمكلامهمونجلط

نفيفىالفلاممفةمذهبمذهبهان:الجاحظصكلامهفيلوَعيو
.(11)الصفات

منيخلولاالئوحيدفيالمعتزلةكلامانالمستشرقينأحدويرى

ثداءفيالخواطرنحريكفيفعالأثرلهاكانالتىاليونانبةالفلسفهَلَأثير

منلهعلياالطبمَةعلىمقصورأتاثيرهاكانوان،الثالثالقرن

.المنكلمبن)*1(

لهىو!نزوع،والئأبئرالئأئيرفكرةحولبمالثيرعماالنظروبغض

بالمعلرضينسالفلسفةورخالالأخرىالأهـيلنأهلعنالأخذلَهمهإلصا!

موضوعكلتاولإلىالائجاهأنفبهلاف!كممافان،الفرقرجالمن

الآلهلةطاب!تساو،الموضوعاتهذهبهاصلجتالثيوالطريقة،بعينها

لهنكرفيالأجنبيللتائيرمظاهرمنمظهرأككئولئككل،الحججوسووَ

مباشر.عرنحوعلىالتفيرصاكانوفي،الإسمي

بالاراءالمضزلةنأنردصىنفهمانبجبالأطارهذاداخلوفى

ويخما،يحنويهمالأجنبيالدمافيلهمديجعلوالمفهم،الآجنبيةوالأفكار

.53ص؟ج"ولهنكللهملل:فظر(15)

.75ص؟ج8ولهنحدلهم!:فظر(16)

محعدلهكلورترحمة،لههعريلهربعثعرنفيلام!حممةلهحضرة:مئزأمم:لنظر(17)

،196*بووت-ثعاسة،لهعربىلهكتبودرلهخانعيمكتبة"ريدةبولههدىعبد

374س1ج - rvr.
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طصمصسومنلعفة!بين،لعتزلة!!ضمخامعى

ولِطوعونهاالميادينن!تىفيالأجنبيالفكرئياراثكليخضعونمضوا

روحمهاولَبثوالأسلاميبالطابعننسمعمَلبةمذاهبمنخنب!،لمش!ئ!هم

ادالأع!ر

:لوَديفالمعتزلةمذهبعنبثحثثالباحثينأحدانذلكيؤكدوالذى

ثراثمنإليهموصلوماالحرالتفكيرتكوينهفياشتركمدهباكا!

،القرآنمنوالدليلالسندفلكبعدلهالمدهبهذاأصحابالعمسثمنادو!لا

وهذايتفىَماعلىالآيالَ!منمخدلفةوجوهاْيحتملمابتاولِلودلك

فىالأوائلالكلاميةالإسالميةالفرقبي!منكانواالمعتزلةأنأىالمدهب،

مانآرَدلافيهذابعدوجثوائم.منهافادةوال!،الدِونانيةالفلسفةمعرفة

لخصومهمده!ئ!يوما،الظاهرهذاعلىفأئروه،لمذهبهمبظأهرهيشهد

.(؟8)فأولوهبظاهرهكنلك

1لتىءارَالاهذهمددبانالقولعلىالتأكيدلهىهناحاجةفىولسنا

منكببرقثرفيهاآراءهيإنمابالفلع!فةالمعئزلةتاثرأصحابهاررَمِل

لِعمن!إنمااليونانيةبالفلسفةالمعتزلةنأئرانالئابثمنإنهإذ،المبالغة

ومجادلأتهمالكحميةابحاثهمفيالمنطقيةللأسابيبالمعثزلةاسطخدامفي

بعدالفلسفعةالمصطلحاثبعضاسعخدامإلىبالاضافةونلك،الثينيهَ

.جديدأإسلاهيأمضمونأوإكسابهااليونانيمضمونهامنإفراغها

الجوهر))نظريثيصحثي!اغدالأخيرالجانبهذاوسيتضح

فيالمعنزلةفثمهاالئيالنظر!ات(هممنباغبارهما"الكمون))و1(الفرد

الطببعهة.الفلسفهَمجاك

.VAو5t،صو،لنلسفةلهقرآن:)82(افظر

،!ي
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طصلصسوميلهة-يلهننزلهةمفع!لىمخام!-

يقمونيكونوالم!مغتزلةانبىري!نقهانستثردانوينبغي

السالرهذهلهىتطرقىاويخما8لذثهالهطبثعةالفلسفةفينظرياتبوضع

صحةفبكنع!نهثفكانتالنيالمبن!بد4رالكلاميةأبحائهمإطارفي

الثبندِة.العفبدة
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طصلهصسومنلصنة!بينبة.-!ه-منصل!خا!

المر،الحوهرنظرية

خل:مة

يقرون،الكلاميةالفرقبلهيمئلك!نفيمدثهم،المعئزلةأت

يكن.لمأنبعدحالهثلهعالموأن،العلمهذاخالقهوالنَهبان

منخلقهتعالىوالله،اللهفلمنمخلوقالمعئزلةغدفالعالم

"ع

اختلافعلىةلز!عملانرقجميعصعليهمتفقردَملاهدا

ائفهح.طو

مااو،والآعراضالجؤاهربثليللهعدمحثوثعلىاسئثلواوف

بسطمناولالمعئزليالعلافيعدوالذى((الفردالجوهر))بطليليشمى

لإئباتاساسأليكوننلكبعدههالأئماصةتوسعثم،1لثليلهذافيلوَملا

يرتبونئم،حثوثهايئبنونئم،الأصلضفيثبنونغدهم1لعالمحدوث

كانوطالما،الحاثثةالأعراضفىلدفكلالأنهاالأجسامحثرثعليها

.(19)وتعالىتباركالةوهومحثثمنلهلابدإفن-حاثثأالعل.

لوَعلابسطمنكلماولئعنبر!لافالهنيلاباانالأمرفيالمهم

النطامعدافيما،ا!دفالمعئزلةجمهوروئابعهالفردالجوهرنظريهَفي

.!ئحزالاالذيلهجزءانكرواالنين1لمعئزلةمنئابعهومر

الفكرفيالكوننفماةنظر!ك:غلنامنلهئانىلهببمنالثالثلهفصدراحع(19)

.1002الأمهمكنعرية5ولهنخ!رلهطباعةلثنياالوفاهدو،صال!مالا

!ا
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يلىم!لصسولنلفة-ل!عتزلةمىمفصلمظ!

للعالع:رىِالةالتعور

لهفردةالجواسأولهنرلتمنمحدمنالهنبلليغدالعالحيئكون

فبها.نركببلابسبطهَوهي8ننجرالأالنيالأجزاءأو

ولاعمقولأعرضولالهطوللابانهلهجزءهذاولِتصف

افطراقءولافيهاجنماع

منهاجزءكليتصلأي،ببضبعضهايئصلالفردةالجواهرهذه

طريقوعن،وينفردويعمكنيئحركأنهاى،ويفارقهرخَالابالجزء

الأجزاءهذهوحركة،الفعمكبحثثوبانفصالها،الكونبحدثاجنماعها

.الزمانفيئكون

ضَط،الأجسامعلىالطبل!يغدلهنريلهتصوربدَثصرولا

يكونولامنفصلة((أنات"!عتبرهالذيلهزمانعلىأبضأبنطبقوإنما

باجتماعها.إلاالزمان

التيالصفاتاوالكبفباتوهي،للأعراضب!نعمبةكل!نكوالأمر

لهذهاعراضفهوواحداثتغيرمنيحثثماوكل.الجسمبهايتصف

.الفردةالجواهر

هذهبينيجمعاويولفالذي!هت!يلوبضرتهنعالىوالهـه

إلاالوجودفيماح!ألاهذ.تعكلقرولا.الأجصاممنهاهتَكونالنرات،

.(1بق":لهاثعالىالذبتول

لهذيالجزءضكرة.هذا!فولالعلافلدىلهفريالمذبسياقان

:خرةهيحيثمنالألهيةالذاثاوالالهية!عرةفكرةعننرعيطجزالا
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-ةنعلنهلوص!مصطنيبةب.-مهمنصلمغا-صس

ينتهيخىالجععتفريقعلىفالرفهو،شيءكلعلىفالهرأاللهكانإذا

ينضم.لاجزهإلىيننهيايفاجنماعولافيتأليفلأممَدارإلى

العالم:تنا!اإلبات

أنفباث،للإسلامالكبرىالمَاعدةمعئمشيأ،لِريدالهندِلأباات

الههاية((وو"غاية""جميعأ"و)يكلأ((لهاوان،ممدا!ةحالهثةالمخلولَات

الموجودا!لىهذاومعنى،نفسهالهنيلابياصطلاحبحسبللخالقخلافأ

اجزانها.محدفيوم!تاهية،مجموعهافيمتماهية

عن،الهنيلأبيعند،نرعيتجزالا1لذيالجزءفكرةانوكما

المعلمكنلكوبيان.الالهي1لعلمسضنرعالضأفهي،الإلهةالقثرهَ

إلاالفحاملةالإحاطةبمكنْولأ،فماملةبحاطةبالموجود!بحبطالإلهي

الأمرنهلا4فيانقمممإذاإلاها!ممموجودققحتْنكم!ولا،م!مايمبموجود

.كتعزالاجزءإلى

تا!ألا!نع!رلىارلدتدالهنيلبالنالىهاالأمصرةو!مكن

أمثال:منبالموجود!وإحاطنهوخرتهوعلمهالفهارلدةفيالقرأنية

ئئءيض"و(2")(مخدأشَيةكلؤلخصَى،و(201(غيِلع!ثئء)يفذ

نلك،هعالمالنرىثصورهعلىلهلفس!تافياعمدوقى.(2أة(ط!حف

.101.كةالألهعلم)02(م!ورة

.28كة.لهحنم!ورة(21)

.45أكة"ضملتسورة(2")

http://www.al-maktabeh.com



بذ!لصمصسومنلعنة!،لعغرلةمفصللملظمى!

أنرغهقدالهنيلأباأنإلا،1ليوناندِهَلهفلسفةفيموجودأكانالذىالدصور

فيرأيهإثباثعلىتساعدهإسلاميةصياغةوصاغهاليونانيمضمونهمن

العالح.حثوثإثباتإمكانيةمننلكابيهيؤديوماالموجوداتلهَنافي

العالم:مدوثإثبات

لِعجزاًلاالذىالجزءمذهبوضعدَهلالعلافالهذيلأبوكانإذا

أرممطومحركيعارضلكيكانإنماذلكأنفيبدو،الأولىصورلَهفى

مذهبأالهنيلأبووضعفقد.الم!حركةالدَديمةوالمادهَكرح!ملاغيرالأول

وأصاضحالهثةجواهرمنمكونأفيهالعالمويكون،وقلمهالنَهأزللِهَيثبَ

بها.تلحق

كانفياأنهالفردالجوهرلنظريةطبعَأالعالمحثوثشِبتوالذى

لأنهاحالهئةالآجسامكانثوإذا،وأصاضأجسامعنمجارةالعالم

لأماكلفبن8مطغيرةلأنهاايضأحالهثهَالأعراضكانتوإذا،متناهية

حالث.فهوالحو!ثمنيخلو

الآعرضلهذهلابدفإنه،محثِثمنلمهلابدحالثكلكانولما

الله.وهو،محبثمن1لجواهرولهذه

طريقعن)خلقهامعد،ئقىثم،الأجزاءهذهلِخلقفالثه

كلْالآحودفي!سدلدفوجودها.(والأصاضالجواهربينالئألبف

الالهي.لخدَملاإلىوالأزمنهَ

؟-!ئ
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طصمصسوسنلعنة-ونبة.-مهمنلمخا-!

المستمر:قل!لا

1لجواهربينيجمعالذيهواللهانثررفالهندِلأبوكانإذا

الأعراضمنيُعمبرال!ألبفهذاكانوإذا،الأجع!اممنهافئتألفالفردهَ

منآنكلفيالئأليفيعيدالذيهواللهفان،زهفينتبقىلاالتى

.((ابىَ)):لهاللهبقولالجنممفيبقى،الزماتآشات

،الأعراضويخلقالجواهرنِلبيؤلفالذيهوالنَهاننلكومعنى

.المخلوقاتفتُعدم،الأعرأضخلقعنلِكفثم

فقطليسالالهيالمثدخلديمومةتقررالنظرلِهْهذهفبن،لنلكوطبقأ

منحفظها!فأووجودهااستمرارفيأيضأوبنما،الموجوداتخلقفي

.الفناء

الإلهيالففلفطهايمَتصرلاالىَإلمستمرالخلقفكرةهىوهذه

إلىالالهيالخلقفعلباسئمرار،لقوللهىتودي!افي،الأولالخلىَ-على

.موجود!اللهيحثدهالذيالأجل

نأيمكنالمستمرالخلقعنالفكرةهذهفإن،آخرأوليمى،وأخيرأ

موِدلافياستراحقد"بانهلَعالىدثه!يهودي،لتصورعلىردأئَعد

قد((التكونسفر))اولفىورلهتللئي!يهولهيةلهفكرهَئلك8(1السابع

المعتزلهَ.عليهاركز1لتيب!لمخلوقا!الالهِةلهعنا!ةمفهوممعلَتعارض!

!!يم،
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ب!علصمم!سوكلفلعفة!،لعتزلة!لملفعمللملخامعى

:أخيرةكلمة

العلاف،الهنيلأبيلدىالفردالجوهرنظريةعنلَحدثناهكذا

بهاالقولفيتابعهثم،الإسلاممفكريبينمنبهاقالمنأولباعباره

انبعثوفلك،بعدفيماالآشاعزةئلاهاثم،المعتزلهَأعلاممنال!لِد

فيمالكلَهقيَمحلاعلىالفاعلهوالنَهأنفيرأيثممعتتلاءمبحيثهاوفِمب

.الكون

الفكرفى(سسهاالعلافوضعالتيالنظريهَهذهكانتوإذا

معفإنها،المئكلمنِننِنبالنطاق1لواسعالانئشارهذاانطشرتدَكالإسلا!ي

منوأصحابهالنظَامفِبلمنسواءالانتدَاداتمنللعديدئعرض!قدك!ن

بعضمنأوالعإلممثِقبالعَائلينالإسلامفلاطسفةقِبلمنأوالمبتزلة

هجرلهْ!456سثه)المئوفيحزمابنوخاصهْوالسلفيينالظاهرلين

.معلاله!بة(1327!هجربة728سنة)المتوفينيملِةوابنمبلدلِهَ(63.1

لنظريةالإسلاممفكريانئقاداثحولالحثيثعنالنظروبغض

حصرهايمكنالانتدَاداتهذهأنإلىالاشارةيمكنفإنه،الفردالجوهر

لِلي:فِما

العَرآنية.أصولهاعلى1لعثورصعوبة-

الطبيعية.الأجسامفيالقسمةلعاهيلاإثبا!إمكانية-

الذيالانسانيالصانعبفعلالنظريهْهذهفيالالهيالفعلتشبيه-

بالفول.موجودةمادهَمنمصنوعاتهلِؤلف

فإنه8الفلسفيهَالناححهَمنالأنئقادلاتهذهمئللهَيمةكانتماوأيأ

ئفسيراًمثَعبانحاولقد1لعلافالهنيلأبابأنالفولعلىالئأكبديمكن

؟!!ي
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ص!يهلىكلفا

نلك،للعالمالنريالتصورعلى!قومفلسفيألكسيرأالطبيعىللعالم

انرغهقلهعلافانإلا،اليونانيةالظع!فةفيموجودأككللذيالنصور

الالهية.أراثهمعينلاعمإممحميأمضمونأوأكع!بهلهيونانيمضمونهمن

لِمكنالنظريةهذهبانالقولعلىالتثيدنسثطلِعفإننا،لنلكوطبمَاْ

أنيمكنأنهاكما،الفلسفيالمفكرمجالفىةلز!عملالجهودمثالأتُعدأنكا

الناحعةمناليونانلِةبالفلسفةةلز!عملانائرمدىلبياننموذجأنُعد

!د.الظاهربة
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بمبمعيزلةبينعلصمصسومف!عنةسنصلىمعهص!

الكمونن!رية

خلى:مة

لهذى،المعتزلةمنالنطامسياربنإبرافىِإلىالنخئريهَ!هتئسب

للمثرسهْالأولالفيلسوف،والمحدثنالمَدامى،الباخثنمنكثلرهربَلعِل

حيث،الإسلاصىالعالمفيمعئزليةفلسفيهَشخصيهأكبربل،الاعثَزاليهَ

أهلأعمقكانإنهإذ،دقيىَفلسفيونظام،مبدعفكرعنصدرإنه

وأعظمهم،الرأيفىاسئقلالأوأكثرهم،جرأةوأشدهم،لَفكيرأالمعئزلة

أصالة.

وضعهـاالتيالفلسفيةالنظرياتاهممنالكمويطنظريةوثُعلَبر

الموجود!ونفسيرللعالمه!لاخلقرع!عفتبهاقصد.إنهحيث،النطام

.(23)!كلا!يةآراءبميخع.نحوعلىالطبيعبة

،النطاملدىالكموننظريهْعنلهحثيثفيصضاًنمضيأنوقبل

امرين:ثىنشيراننودفإننا

إلىالكموننظريةنسبةصمحةبأنلوَملافيالأولالأمرينمئو

الشك.ابيهابنطرقلالهتيالأمورمنتعدأنيمكنالنطلا

نزعةذاكانالنطامبانالقولفييتمثلفإنه،الئانيالأمرأما

!نزعةهذهكانتوان،لهمعتزلةأعلاممنالعثيدخلافعلىحسولَ

لهفكرفيلهكونةا!خننظر!ك:كتابنامنلهثانيلهببمنلهرلبعالفصل)32(راحح

الاسحمي.

!!!"
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طص!روبنهيثة-صهبة5-صه-متصلىت!ص

!كلامية.1رانهسائرلهونمن!لهطبيعةأرفهفيبثتثدالحهم!ثة

علىالردكعمتطيعلكيالحعميةالنزعة!هئبنىقالنطامانويبثو

أصحابها.امملحةبنضالمالهيةالاتجاهات

عليهاالنظَامأقامالتيالأسسهيفما،كنلك!نكانفإذا

؟الكمونفينظريته

الكموني:بنظريةىلوَدلااعنظا"كليطأقا!ا!االأيعالي

للنظَاميكونأنيمكنمدَدمالَاعدهَهن!أنإلىنشيرنًانستطلع

التيوهى،الكمونفىنظرينهوضعفىشرعسضثعاإليهادد!مادَهل

يلي:همابالجازلالخيصهالِمكن

قبلالاجم!يكونبانتقضيالكونفيالالهةلهعئثةدة)أولاً(

العالمخلقفه!لاأننعنيفيماتعنيالفكرةوهذه.وتكوينأت!ئمريعاًالقصيل

خروجكانثم،بغضفيلهموجوداتبعضوأكمنواحدةجملة

تثريجي.نحوعلىمكامنهامنطهورهايوالمنفردةالموجودات

ذَخأوَبِذ،:نعالىفولهوهي8النرأولهميئاقأبةفي8()ظني

بزبكُح!الممنثأنْفُعمِهِنمغقىؤفنهَدَهُنمنُر8يتَفنمظُفويىفينِم،قمَنجنِيمِنْزبدَ

فد4آ2")(غلاينهَذآقَعكنا!اأنعدامَهلهؤتماوُلصتلظشهدتَابدىأوُلَف

واحدةجملةالأرواحخلققاللىبكالاسلاممفكريبض!فوللهىأد!

.؟72أيهَ،فالأصح!ورة*ا

"-ِأ
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يلى!لص!سومنل!ة-ةب!تممنصلمغاسى!

ئثريجي.نحوعلىفلك!ببالأبدانالأرواحهذهلعصلثمالأجسامقبل

8الميئاقلآلِةالفهمهذااو،لفكرةهذهبتعميمفامقالنطاميكونوربما

نطكبعدالنفصيليكونئمواحدةجملةلهعالمخل!قداللهبأنلاَمِلبحدِث

تعريجيأ.مكامنهامنالكانناتبظهور

علىالمئضاداتلههرفيننجلىانلِمكنالهـهفدرةان8()ظلثأ

الالهبة.القثرةكملىعلىيثلمماطبعهامجرعلىالاجئماع

الجوهرنظريةعلىالمؤسس،لتصوربأنالقوليمكنإنه:()رايئ

أنمرداهاغرلضأيئيرانيمكنللعالماللىخلقلكيفيةالإسلا!يةالفرد

لجسامخلقانإذ،الانسانيالصنعنملألةعلىيتمإنمااطهيالخلقفعل

،الفردةالجواهرببنالئلبفطريقْصيتحإنماالنظريةلمهذهطبقأالعالم

وطبقأ.أجزلئهابتركيبالانع!انيالصانع!قومالتيالأفمياءصنعيئمكما

و!بيفإنه،وافعالهوصفلألهذأتهفيدةالمطلقالتنزيهمنوانطلاقأ،لنلك

الفعلممعةعنالالهيالفكلولتزهالالهةةرثَعهللكمالالأنسبمن

أكمن!ونه،واحدةلهفعهْالموجودكخلققالدبان!فال(نالانساني

تتهأغثمابالتثريجئظهرلهكولمنه!عوك8بعضفيالموجوداتبعض

المالئمة.الظروفلها

التصورلى5لهفردالجو!نظر!ةلهنطامرفضلفد،)خاور(

وكانه!طبيعيلهعالمتصورإلىلهنظر!ةهذهتودىحث،للعالمالنري

وهذا،منفصلأكَمأالنظر!ةلهذهطبقأالطبيعةالأجسامئعدإذ،مفككعالم

و!برهلن.ةدها!فملالِخالفما
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بينطصصسوسنلعنة!بة."04منصلمخا-!ص

وخاصة،بالكمونقىلمهفيام!دلهددَملهنطليكو!ربما:(ًط!اس)

الئازُمتياَرَفأ)نعالى:قىلمهمطرهـينيةنصوصإبىالشجر،فيالناركمو!

لَعالى:هدوَهلو(2ْ)(طيوئشْنفْلاتخنلئمشجزثَه!انشَاتئمأنْتُغا5تُوزوتالتني

.(26)(تُوفذونَمنهفئغفإذانرآائاصمرالمئثجرمتلكغنجعلاتدى)

:الكمونمعنى

فإف،النطامعندالكمونقىْنظرلهةالحثبثفينستطردأنقبك

هظ.هذامنالمقصودإلىثشيرأتبنالِجدر

مرالفوهو،!كصلماصفةهو(nence)الكمود

التعالي.ويقابله6للبطو!

فياللبنفيكالزبد"لهحصفىءالفمياسننارهووالكمون

السمعمم.فيوكالدهنطهوره،

لهلتالوجودياويلانطولوجيالمج!فيالكمونفكرةطبقتوإذا

حعبفةإلانولفولأبعضأ،بضهاننضمنالوحودغاصرجمبعانعلى

.واحدة

مقدماتمنمقدمةالصورةهذهعلىالكمونمبد،تطبيقو!عد

1لبدايةمنذررَمتبذاإلا\للهم12*)نتائجهمننئيجةأو1لوجودوحدةمذهب

والعالم.اللهبقالئامالانفصال

.72-71كم!آلا،لهومعهسورة(25)

.80كة"ر!يم!ورة(26)

51973بيروت"!بنانى!بلهرلهظصفيهالمعحم:صليباحميللهكلور:فظر(27)

244-رص2ج
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طصمصسومنلفة-يذ،لمعتزلةمنصلىمظمى-

:النظا"ممنةالكموني3أنوا

ثصلعلىلُجمعكئكادالنطامصتحعئثلهتيالمصالركانتإذا

ويعة.جضئحثثقدانهالثابتمنفإنه،النطامإلىالكموننظريةبنسبة

وكمون،الاخدلهلقوكمون،الموجوداثكمون:هي،الكمونمنأنواع

بالفعل.هوممابالقوةهوماوكمون،المنضادات

الموجوداورَ:كموق(أ)

لهحدوانوسائروأليهاثمالناسخلىَلهعالىاللهانالنطاميرى

خلق-نريةونه،واحدولهْتفيكلهاالمعثنيةوالجواهرالنباتواًصناف

مثَعهلولا،لاده)خلقعلىألمحمخلقيتعمظمولن!،آلهمخلقيومآدم

وقتفيلجمعنلكخلقتعالىه!لاوأن،الأو!خلقعلى!اه!مألاخلق

ثصاولهتأخرفالتدَثم،بضفيبعضهاالأشياءأكمنأنهغير،واحد

ولضراعها،خلقهامجرمن(مكامنها)أماكنهامن!هورهافييقع

ث!يئأ.منهيندَصاوف!يئأالخلىَفييزيدلنالذقثرةفيغدهومحال

أمجمكأأككسواء،1لعالمهذافيموجودكلأنهذاومخى

ح!رآرلممابعَأجدًوقدنظنهماوم!واء،حيوانأأمإنسانأأمنباتاً
واحد،وخلق8واحدولهْتفي،واحدةمرةكلهوُجدفد،مستقبلأس!وجد

موجودعلىموجود!تاخرولم،آخرموجودعلىموجودخلقسَقعلم

1لسلام.عليهآدمان!بانلكفىبماآخر

هذافك،البخ!رلوالنباتاتأو9لجماداثمنجثيدأشينألاحظناودذا

قدفهأي،كمونبعدظهورفقطهوبل8جثيداًحثوثأولاوجوداًليس

الملاثم.وقعهفيالموجودهذاظهورحان

ي!بم،
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،بت!بةبينعلصمكرصولهنلعنةصمفصومظسى!

ال!بيعي:العالعفيوالظ!ورالكصنيتفيعير

وغعرالحيةالكاثناثعلىبالكمونالقولعممقد،لنطامكانإذا

إلىالحيةالكاشًاثظهورارجعفدالنطامكانوإذا،السواءعلىالحية

ظهوريفسرفكيف،المناسبةالظروفتوافروإلىالألهيةالإرادهَ

الحية؟غيرالكائناورَ

فإنه،الواحدةالمادةفيكثيرةغاصربكمونيعتقدالنطامكانإدا

تفوفهإلىراجَعذلكبأنالعناصرهذهصواحدغصرظهوريمسر

ي!عيلاماعوداحئراقعندمئلأالنارفظهور،العناصربفيةعلىغلدته،

منهايئألفالئيالعناصربقيةعلىلَفوفبل،الخارجمنأتثفدالنار!أ

.والرمادوالدخانالماءهيالتى،العود

بفسرالنظامفإن!الاحتراقفيونظهرالنارنننوقلملماذااما

،الاحثراقمنومانعأالكامنةالنارعلىمنفوقأكان!مإءلنعلىالأمر

،الخارجمنلهاالآئثةالناربمساعدةواشثثفويثحدونالنارولكن

.الماءوهوالمانعالعنصرعلىلعغلبتفوهـواستطاهـأن

:النظا"لةىالمةاخلة!كرة

يشرحهاكمائعنيالمداخلةاوالتداخلعنالنطامفكرةات

المفسد1لممانعهوفلضد،وخلافهضدهيداخلفدشيءكلانالمؤرخون

الحلاوةمثلوالخلاف،والبردوالحر،والمرارةالحلاوةمد!،لغيره

ال!ثيل،يداخلفدالخفيفانوزعم.والبرودةوالحموضة،البرودهَ+

،!ض
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يططص!صولهفلفة-مضلهةمي!لممعص-

لهكيلالكثير!ئمغلالقوةالكيلْالكئيرِالطيلأن!عني،ئحغلهداخلهفإذا

.اجعماموانها،ةحنَار!ولهطعميداخل!لونلىوز!،ةوَعلاال!ثبل

حيزنفسههوالجسميناحدحيزيكونلىلهمدلخلةومعنى

الآخر.فيالهمميئينأحديكونوانالآخر،

ومن،لطيفةاجسامأوللروائحوالطعومالألوانجعلقوالنظام

منويتمئمكل،البعضفيبعضهاويائ!يع،ول!عمابكتتداخلانيمكنثم

مظاهرمنمظهرنظرهفيخلك،كثيفآجعممأ!لطيفةالأجسامتداخل

لطبعها.خلافأالاجتماععلىوالمخعلفكالمنضادلاتالهـهفهر

ئرتبطالمداخلةفكرةانإلىري!ننانهابالنكرالجثوومن

لكيفيةوبتصورهالعموموجهعلىالنطاملدىالكمونبنظريةوئبقأارتباطأ

كلفيحيثمنونلك،الخصوصوجهعلىواحدةلهفعةللعالماللهخلق

ر!عغعلىة!حئويالواحدالجسمفبن8وخلافهضدهيداخلغدهشيء

.منضادة

والتداخل،لهكمونبينواضحغرهناالفرقكالملاحظومن

بينتداخلأثمهْأنأي،فيكامن!ولماالكامنللشيءواحدفالحيز

الآخر.فيكامنأحدهمابأنلاَعياللنينالاثميئين

مفارقأاللهبجعلكانالذي،النظَامأنأيضأنلاحظانينبغيكما

لهفعةالدخلقه،العالمهذاحقيفةهو!مكىالوجودأنيرى،نماماًللعالم

مداخلةالأجسامبعضوكانث،بعضفيالموجودا!بعضفاكمنواحدهَ
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طصم!سومفلعفة!،لهعقزلةبخينمىمفصل!ظ!

:الاختفاقن!ك(ب)

أحد،فيهيعارضهلاالذىالكمونهنالنوعهذايذكرالنطامكان

فيوالدهنالزبنونفيالزبتكمونمل!وهو،نويدهةده!شملالأن

الأمورمنذلكغيرإلىالقمحفي1لدلهْيىَوالعنبفيوالعصبرالسمسح

الطبيعهَءفيالموجودة

وإنما،الفلسفيةالناحيهَمنيُندكرشأنلهليسللكمونالمعنىوهذأ

.الكمونأنواعفيالنطامرأىاستقصاءلناىن!شيحىَذكرناه

4المتضاداتن!ك(ج)

المخعطفةالأجسامفيكامنةالمتضادةالعناصران1لنطامبرى

مكمنه،منكظهرلكيمحثدةطريقهَلهعنصركلوان،متفاوتةبثرجات

فينغلبالظاهرةالعناصرمنبف!بيههبالَصالهتقوشِهطريقفىك!نو

لدىالكمونمنالنوعوهذا.الظهوزمنلهمانعأكانالذكيضدهعلى

أساسثة.بصفةالجماداث!شملالنظام

العناصرلهذهمعبنةاصولأ!حثدلمالنظْامأنهناالملاحظومل

كموناو،الحطبعودفيالناربكمونلنلكيمئ!كانانهإلا،المتضادة

.الإنسانجسمفىالأفعىسح

بهذايلكمصنفكرةاسئخدمقد1لنطامانإلىأشطرانلودوهنا

م!بحانهانفرادهثمومن،العالمهذاخالقباغبارهاللهوجودلآئباتالمعنى

طبعها.مجرعلىالاجتماععلىالمثضاداثفهرعلىبالق!رة

،!ض
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طصمصسومفلنة-يكلهضزلهةمعىمنملمط-

!ل.والدهربهْ!تدو!ةعلىالردلهفكرةبهذهضدفالنطامأنويبثو

الأمتزاجوان،والغ!رالخيرووالظلمةلهنوربدتبالأسثقطابةيو!لل1نقول

خيرمنالعالمفيمايرجعوإليهعا،مصلافةالعالمهذافيبينهعاحثثدْك

المتضادلتبانبالقولك!نيعرض!نطلمكإلا،وفوضىونظاموشر

الال!ه.الفثرةهيفاهرةفوةبموج!طبعهايخرعلىننحدىالعالمهذافي

لأن،البعثأنكروادْهلفإنهمالخالقالالهينكرونإذفإنهمالدهريةاما

والضدلنببنهماالجمع!جوزفكيف،يابصبردوالموترطبةحارةالحباة

أكيالمتضادا!،كمونفيينظريتهنلكعلىالنظَامود؟يجتمعانلا

رهَعتالتيالالهة!قعرةبموجبواحدم!عجفيالضثيناجتماعإمكانية

طبعها.يخرعلىالاجئماععلىالمثضادا!

موبالفعلى8فيطهوبالقوةماك!وق(د)

كغونمئلنهوينكر،!كمونمن!نوعتاإلىالنطامري!ئاي

!نطفة.فيوالانسانالنواةفي1لنخلة

الحيودنوولهنباتلنتعنىلألهنطاملدىالفكرةهذهانولِبثو

كما،النطفةأوالنواةلوالبنرةفيكامنوعمقهوصضهبطولهالإنع!ان

كامنأالأنسانيكونأنبنلكالمقصودوبما،بنلل!النطام!مخالفونيُلزبم

للمفهومطبقأونلك،النطفةفيبالقوةموجودأنهباعتبارالنطفةفي

استعدادالنطفهَفىيوجدنهاي،"الفول))و((القوة"عنالأرسطي

الكمونمنالنوعهذاانلهواضحومن.بالفعلإنسانألَصبحلأنوإمكان

لهحهة.بالكفن!أسام!أص!خيالنطاملدى
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علصلكرسوممفسفة!بين،لهعتزلهة!منلىمظ!ه

الخروجأوالانفص!حلثثم،1لكلفيداخلأكانالكلأنأى.لبعصر

ئدريجيأ.نلكبعدالظهورأو

الأسبابأوالسببعىالشماؤلمنلابدفإنه،بنلكسلمناماف!ذا

بالمداخلة.لوَملاإلى1لنطامدفعتالتى

ن!ك:تفسراح!مالال!عدةهناك!ًلإلىالإشارةلِمك!وهعا

نتيجهَجاعتدْهلالنطامعندالئداخلفكرةتكورأنلِمكن،جهةلهمر

متناهياهيبدوالمشاهدالواقعفيانهمعالئجرؤفيالجسمتناهيبعدملدَوله

انيعنيوهذا،مئناهلِةلااجزاءعلىيحئوكيم!ناهيايبدوالذنرفالجسح

بعض.فىبعضهايتداخلالجسمهذاأجزاء

بتداخليقللمالنطاثمأنلهواضحمنفإنه،أخريجههَومن

وهو،كثيفوآخرلطيفجسماولطيفة(جسامبئداخلبل،كئيفينجسمين

مسنحبل.مجرأمر

للأعراضرتجسيمهالحسيةلهنطامنزعهَنفاٍ،ئالثةجهةومن

أجزائها.وتشابكبتداخلهالوَدهلإلىبهأدثالدَيهيوالمجردات

العلحدوثعلىالثليلهيالمداخلةفكرةفإن،رابعهَجهةومن

لاالضثينأنإلىالنظْاميشيرحيث"تعالىالنَهوهوأحثثهمحثثألهوأن

جمعهماجامعألهماأنفعلم!،اتفسهماذاتمنواحدموضعفييجتمعان

فضعيف،القهرعليهجرىوما،شانهماخلافعلىفهرهماْوقاهرأ

محثثاْلهأنوعلى،حثوثهعلىلهليلفيفاهرهلَثبمِرونفوذوضعفه

أحلمَه.
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طصمصسوممنلع!نة-بذ،بعقزلهةممفصلمخام!ى-

الصطلىَبانالقولبمكنفإنه،إلبهالأشارةسبقتماعلىوبناء

القرةإئباتهونماٍاالأعراضبئجسيمقولهفىالنطاملدىالأساسي

طبعها.مجرعلىالمتضاداتاجتماعفيننجلىالئيالالهية

الهـهأنكيفيوضحانبمكنالأعراضبتجمهمبيمالنطامقولأنكما

طَعفغيرهيُقدِروإنما،السواءعلىواللطيفةالكثيفةالأجسامبخلقينفرد

صفاتجميعكانثفإذا.لديهالوحيدالغرَضهيٍلأنهاالحركاتخلقعلى

الذاتيبالئولدللفولمحللايكونبنلكفإنهأجساما،الحركةعداماالمادة

الحفيفةعلىالخالقهواللىبأنالفوليمكنبل،صورهمنصورهَأيفي

.مباشرأخلقأالعالمهذاجزئياثلجميع

:بالطمرةومملاتتطالنظا"ممتالحركةفكرة

،الأجساموثداخلالموجوداتكمونفيرأيهالنطاميوضحولكي

اوكمونهاءا!لافنىالأجسامولطكالموجوداث!هحالةفىبحثضد

الحركةمع!ألةبحثفد1لنطامانإلىالأشارةمنلابدفإنهوهنا.نداخلها

عليهاتأسسوماالكمونبفكرةمعظمهابنعلق1راءمنإلبهانتهىمالفأي!د

فىالأجسامأنبرىفهو.واحدةلهفعةللعالمالهـهخلقلكيفيةئصورمن

.اغمادحركةمثحركةلهاسبحانهاللىخلقحالة

الذيالوكأفينعحركوهي8منحركةالنظامغدكلهاوالأجسام

.وجامدةساكنةفيهنظنها

،أسانفياغمادحركةإما:ضربينعلىالنظامغدوالحركات

.بيانإلىتحقاجولاالظاهرةالحركةوهيالمكانصنقلةحركهَوإما

ا!!ئ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ونطصصسولهه!نة-معتزلةمي!لىمغمس-

الشيءأن!عنيلأنه،مجلزيامرفاله،النظْامغدالسكوناما

وقين.دح)وهلالمكانفيكك

لهحركات.هيالنطاملدىوا!وانفالاغملدلت

منيمانعهلمامدفعأالجعممبهايكونكيفيةانهالأغمادومعنى

ما.جههإلىالحركة

الجسمفيورجِبمانهالاغمادمنيفصدالنظامكانوربما

انذلكلهور!دومما.الطبيعيحيزهإلىالحركةمنيمنعهلماالمدأقعة

إلىعزِشوطبيعتهالىبميلاي)بَلادهبطلبجسمكللىلِرىكانالنطام

بشكله.الالض!لك!غلاطبيعةمنن(و،جوهرهفيإلايقيمولأ(نمكله

جميعفيتوجدنهالا!دمنأيضمأيقصد!نطامكلنوربما

م!كونأ.قصبهنثركهلالهذي!تغيرمننوعهيباطنةحركةالأشياه

خلىَقدالدبلىالنطامقىلإلىالأشارةيمكنفإنه4لن!وطبقأ

انيرىكلنلهنطاملنباغبار8تعرجعهرمنواحدةلهفعةالموثود!

سبيلعلىلا،مكمنهمن!ظهراي8جوهرهأوهل!مهبيتصل1لعنصر

المرور(ىو،لتخطبفالطفرةسبيلعلىوإنما،ةف!عمقطع(يالقطع

اللطيفة،للهكئيفةسواءالأجسامجميعشانهونلككويبعو،السريع

فد4هوجودةاي،للحيلهكاننفيكامنهَكاثثالطيلهصف!لظهرث!ح

الذائي،بالتولدلوَدلامجانبةيمكنوبنلك.فنرةكلواحدةلهفعهْ،َهوَدلاب

الدكفانبةاوالطببعبةوالحركة،لهاالممبزةللصفاتاوالصةللكانناتسواء

العالم.وأصلالكونمبدانعدى!لاالأساسيةلهعناصراوالأصليةةللص؟
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ي!م!مصسومفلعفة-،لهعتزلةمفصللملخامى!

إلاك5ولهخلى1َلحركةبينصلةالنظَاملدىتوصتهالواضحفمن

حركةهيوإنما،الطبيعيةالأجسامفيذتيةلآليةل!سثالحركهَهده

ضملأالطبيعيةالأجساممنحالذىهوتعالىفهبمضى،الخالىَمنمستمدة

لهحركه.علىلهصَةالحد4الكاثنا!عن

بحعوثلوَميالنطاملأن،الحركةبازليةالقوليضىلأهذا!أإلا

علىردألهعالمحثوثلآئباتونلك،لهعالمجرمبتداهيلِفولكماالحركهَ

الدهرلِة.

فيلاننجلىالنيا!هةةرثَملابخب!لهنظامحرلدَعف،وهكذا

نعكيكونمابضر،الفاعلةيخر!ع!لأنة!طييجةالأجسامفيتأثيرها

علىمقهورةغاصرعلىتحنويلهنيي!جع!امفيوضوحآأكئرالنأثبر

اغمك.حركة1لعوامعلىمتحركةبف!د!هامجنمعةطبعهاغير

المسقمر:الخلقفكرة

ثنعةالعالمخلق!الةبأنتالوفي،لهنطامكبىالاشارهَيمكن

!ضيلاالمعنينوالمكانالزمانفيالأسياءوك8واحدةجملهَأوواحدة

ة!حعلىبفلكدصَعيلم(نهإلا،مكامنهامنظهورهايعنيبلحدوثها

لعيهكانالنظَامانإذ،الأولالخلىَغدص!فْرتوقفتدَهلبالعالمالذ

فىالموجوداتاحئياجبمعىرمَد!عمهلبالخ!قىم!خيعماواضحهَفكرة

يؤئرالذكي!تعالىلأنه،المستمرم!بحانهفعلهلهىبعَائهاوفىوجودها

لابالمخلوقاتصلتهأوالكونفياللهفاعليةفينوهكذا،الأسبابفي
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-.بةببنطصلصصومنلعنة-مهمهملىمغا-صس

،ويحدةلهفعةنمالذي!تداةلهعدممنالإبجادرالأولالخلقعندننئهي

الوجودحفظفيننمتلةعطَدنمغروصلةمسنمرةفاعلبةهيوإنما

العالم،جزئياتتفمكلالئيالكائنكبينالمفمهودالئوازنعلىوالمحافظة

منلثفمي!اءوالمنعرجالمتولهي!ظهورطربقص!تحقق!ذيالتوازننلك

مكامنها.

وماالثنيا!خلئاللهان:فالنهالنطامفىزويمانلك!ؤيدومما

ويعيدها.يفنيهاانمجرهنحالكلفيفدها

عنفكرنهمعيتعمقالمعمتمربالخلقالنطامقىلكالواضحومن

معمنمرلفعلإلا!كونلاونهالاجثماععلى!متضادةلكجناسه!لارهَهل

بقعللهجسملنحلبذاحئى،موحودأفائمأالحسنمداممااللهمنمنقطعيخر

أصلهالىغصركلوصكدر!عغمنقرهـمكونانهمجرهيوالإحراق

.لوجودهلهسنمرحفظهاولهالمستمرالهـهخلقغهوزل

!مصاحبةالأغم!حركةبفكرةالمفمتمرالخلقفكرةتتصلكما

وقت،كلفي!خلقالعالمكانفإذا،دائمأ1لجعحفيالموجودهَأوللخلق

بها!قترنالمستمرالخلقفإن،الأغمادبحركة"مقرونأالأولالخلقوكان

،1لوجودفيحركةلِنحركالجمبعأنالاعتمادحركةمعنىويكون،أضِلأ

وجوداسنمرارهيالاعتفادفحركة،الموجدلىٍاومحئاجمفنمَروهو

حفظه.فياللىفعلاستمراربمعنىالعالم

إلىلهنعمبمابينالتوفمِقيمكنكيف:هنانش!اولانونستطعِ

واحدةلهفعةاوواحدوقتفيكلهاالأشياءخلقالهـهبانلوَملامن!لنظام

المستمر؟بالخلققولهوبنِنبعضفيبعضهاأكمنأنه5

ا!-
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علصلصسومنلعفة-يلى،لمعقزلةمىمضكلغه!

النظامقىلبينئعارضهناكليسانهإلىنشيرأننستطيعإننا

هوالمتجعدالخلقلأنونلك،المتجثدالمسئمربالخلقهلوْهلوبالكمون

يعنيكبالكمونالقولبينما،ظهورهاحالفيالموجوداتحفظاس!مرار

ببداتظهروحين،ئظهروهـظهورهالِحينوغثماكامنةالأشدِاء

الخلئبانلهالناإذاوحتى،المسئمرلهخلقهووهذا،حفظهااسنمرار

،بالكمونالقولمعي!عاقضفلكفليسالكامنةالموجوداثفييكونالمعجدد

منالظاهرةاومهاالكامنةالموجودا!هذهيحفظ1لذيهوسبحانهالذلأن

نقى.وننففَأونللفأن

به!ق!ذيالكمونأنإلىالأنمارةيمكنفإنه،نلكإلىوبالإضافة

بفعلوتداخلهاالأجهمامامتزاجعلىقانمطبيعيكمونهوإنماالنطام

فيالموجوداثكبصثدهيرىالنطامفاءن،المسئمرالخلقاما.الخلق

التومقيمكنالأم!اسهذاوعلى.موجودةدامتماالموجدإلىحاجة

طبفعهايخرعلىبينهاويجمعابنداةءاي!مألا!خلقفال!ه،القولينبين

لهمعطغر.فعلهإلىوجودهافيهيوئحتاج،ابدأمهافعلهويظل

الخلقكانإذاأنهإلىهنااشيران!متطيعفإني8نلكوبعد

بحيث،لحظةكلفيالموجوداتلحفظاللىانيعنيالنظاملدىالمسئمر

بالتائيريكونالحفظونلك،وخبتلهكاننكلبالهتالحفظهذاتوفلو

مكامنها8منءاي!نألاتظهربموجبهاالتيالقوفيناوالأسببفيرمئ!عملا

الفعلممعةعنالألهيالفعلل!زيهبنلكأرلا!!النطامأنيبثوفإنه

فتهاءغدلهورهينتهيالأخيرانحيث،الأنمياءصنععمليةفىالإنساني

صتمر6هوو!ماالأول1لخلقغدي!َدنيلافإنهالأولأما،1لصنعة

"!!ي
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يىطصلصصومنلمنة-بة.-مه-مهلمط-

1رانهدع!اثللهنطلملههالضحالتيالمَرأنيةتا!َالاإلىبالاضفةهذا

الأمر،!موضعهذاعيرفي!نلهىاشرتكما،لهمتض!!كمونفي

فينظربنهلناببدالكر!مي!فر،نام!نعان!لهنظاملىعلى!ثلالذي

لاووضوحسهولةفيالاممحميةلمحمولهالهتماس!مكنولهتى،الكمون

1خر.أجنبييصللأيبئيسران

شاننلكفيشانه،!نطاملىالواضحمنيكونفإنه،وهكذا

آراءببضوتئر!يوناننِالفلسفلاعلىاطلع!،ثمعتزلةأعحممنالعليد

منلهجزثبةالجوانببضفيلهئأئرهذاكانوان،أليونانيينالفلاسفة

انالئابتمنإنهبذ،!ظاهرينحوعلىككنهكما،آراثه

الألوهثهمجالفيالعامهلآرفهئدعمأالكمونفىبآرفهألهى!دالنطام

الالهنةوالفاعلبة!فطرةوبمبكالمخلومنمشابهةسشاهه!زدلحيثمن

لهحفظحيثمنالضأو!نا،الأولالخلقحيثمن!ليعىالكونفي

والئعبير.

!ت
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!7الساالفل

الأي!!هالك!
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طصيصوهفلعفة-بك!كزلهةمكلىمط!ى!

نفطةوهذه.لهكفناتوجودلامكلمررن!رطالالهيلهنفبرواسنمرار

مهاونعمق،وسيلةبكلالمعتزلةغهادفىالتيهبز!تلاقضهةفياساسبة

الاخملم.إلىتدصبطريقةخ!ضةالنطام

:أخيرةكمة

دْكالرجلأن،لنطاملدىالكمونلنظريةالعمابقالعرضمنيتضح

وجودولَفعميرالكونةأ!فنحولمت!كاملةتكونلنتكادتظريةلناقدم

العثيدثضارعنظريةوهي.الوصدفىواسعمرارها!طبيصةالموجودلت

الصثد.هذالهيلهفلع!فةالنظريكمن

الأصولصالبحتفيننمتلهامةة!عمإلىالإنمارةمنلابدوهنا

وللباحثينالكئابمنالعثيد!رحث،النطاملدىلهكمونلنظر!هْالأجنبية

نتمثلالنيالأجنببةلهمونر!ببعضالنظامنأنرولهمحثنبن1ثمثماءمن

لنكمماضرمىأراءمثللهيونبنفلاسنةأراهبعضفىخاصهْبصفة

ال!هو!ة.منبهمتاثرومنالروا!ينو

بمخئلف!بدوكمافئفعقىكانوفيالنطامأنلثيناالثابتمنانهإلا

رلهودهفيونلك،علبها!لعلوصفهاالتيأ!علسفثةءارَالاوالمذاهب

القضايابعضتقربرفيحصرهيمكنهذاف!فاعهولكن،مخالفعِهعنى

الئييلفكرةلطك،1لكمونصلهعامةفكرتهبتدمجمسَعلقالنيالجزئية

بعملية!نعلقفبماوخاصهَالكونفيالهـهفاعلثةبيانلهى!اممأنهثفحإتَ

جملةأوواحدةالعدفعةمنالعالمخلقوهو،الأولالخلقسواءاثخلق،
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يىعلصمصسومفل!فة-،لهعتزلهة!،لفعملىلملناسى

أساسدِأفارقأثمهَانإذ،الكونحفظأو!مستمرالخلقفياو،زمانبلا

تائرمنأوالمِونانفلشفةاقويلوبين،وافكارهالنطامأقوالنِنبوجوهريأ

لهْ((خالق))وجودوبعدمالعالمبأزليةيمَولونكانواالذينهؤلاء،بهم

لهذاالمفار!الخالقه!لالنطامفصور.معنىمنالكلمةهذهفيمابكل

بالهللينسَيةغرفواممنبهمثرلَاًومنلهيونانيينتصورا!لِخالفطالعالم

بإرجاعنهلَمانينبغيلاك!نل،لهعالملتكؤنالأولالميدأءنالشرقلِة

إلىونظري!همذهبهتقريرفيالنطامبهاكَفعالعياجزئيهَاالمَضايا

أ،جنبلِهَ*أصول

إلىننظرأنينبغيفهبلىفبهدأودفإنيءنلكإلئوبالإضافهَ

الثابتكمنلأنه،والحيطةالحنرلجعدِنآيقدامىالكنَابهؤلاء!د

دفمأيؤرونكفوابالكفرلهرأيفيممخ!الفيهميومودهكانوا1لنينالقنكامى

الام!لا!ية.مجروالمذاب-الثباناتبلح!حمل.ينآراءمخالفيهمتأأثر

التماسيمكنأتثىأش!أنأودفالي،!نسحنوفضلأ

إتإذ،واحدةلهفعةكلهاالأشياءخلقاولبأنلوَملل1لعَرآنيةلأصول

تجمدخأالأزضِيِفاَملَكئمختقائذِي!،:لهعالىفولهإلىالاشارةلمكن

،(28)(علِدثمشَيءبكلوَفومتمَوَابسَثعَفَشؤاصللشَماءِىَلإىًو!ثغ

مجرشيءيبقولم،الأشياءجميعخلقتعالىالةرعلىبثرحثِ

في1لثمارانحئىمنهنرغمخلولهَأكانماوكل8الآن!خلتهحتىمخلوق

أ!قةفيوهينراهالأونحنظاهرةصأنهاإلأمخلوفةالأشجار

مخلوفة.

.29ايهَ،البقرةسورة(28)

،!!ي
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-،!ك*رص!م-مه!لمعطعى

اذ!ثععريةو!عةالمةن!ثيلة

بطَس!والمحنوهفيلهجماعاتلىبهلهمعملممنيكونيكاد

للخلافءأم!عحلهاوتطمئنالوم!طىبالحلولالقولإلىئمبلالآراء

قدالميلا!كه(التاسع-)الهجريالئالثالقرنفيأنهالمعروفومن

التقريبيةالبدابةتعتبرربماالنيالمحنةنلك.الفرآنخلقمحنةظهرث

يمكنككما،الاسلام0فيالام!تنارةعهديُعممىلنيمكنالذىللعهد

مطتحيث8الكلاهيةالثراساتفيوالاغد!الغلوبينفاصلأحدأنَعئبر

.يرع!فألاالمذهبلفبام

ا!مموف8الالهيالكلاموحثوث!قر،نبخلقالمعثزلةقالفلمَد.ْ

او!ضرقوالمحثثينءاهَمفلاانإلا.العمقمنتخلولاحججأاقوالهمعلى

تكليالتيلهعينيةالنصوصبظاهريتمعمكونأنهمبحجةقاطعأرفضأنلك

حولولهمنعمةالجد!مجردعلىالأمريقتصرولمكلالبدعة+)؟(.هذهبمد!

لراءتبنت)لهتيالبولةوضمحرلةلهى!ئفىوإنما،المسألةهذه

ولهمحثثدت8ءا!َدفهلفامتحنت8لهجمهورعلىلهقر،نبخلقالفول(المعتزلة

محنةفكانت،!تعنيب!لحمَهكان!قولبهذاميل!عتلابرفضمنهمكانومن

!ع!نيةالمصالمحرأفاضتولقد!معمتو!ات.كافةعلىالاسلاهيالفكرشغلت

مهاحثثوماالمحنةمذهنكرفيلهخصوصوجهعلىمنهاوالسلفية

به.!نالهرنمابسببي!أممنوالمحئئينءاهَمفلل

لالعةلهكلمة:غابنامنلهثانى!ببمنولهنانيالأوللهفصل!فينلكتفصهلراجع(1)

.0220الام!غعر!ة،والنث!رلهطباعةلعنيالهوفاهدلر8الإسلاممفكرىغد

-!،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


شى-،لأيم!ل،مكلىماسى-

السلطةهوازرةب!ضلوالمحثديمنالففهاءف!وكةقىيث!ماوإذا

الكلاميةالراساتمن!تالرالذككان!متوكلعهدفيلهحمالحاكمة

النينوالمعئصمالماموت!!رائقيسلافهعكع!علىالسلأهي،لاثجاهوبشجع

المعنزلة!ملأنفسهميثارويهمهدجثْألثنإف،وتاصروهمولمعدرلةشجعوأ

فإنه،ذلكعروفضلأ.يدهممنالسلطةعاِمضبعدصوتهمخفتالذين

الآخر.يكفركانالفربقينكلاأنالشائعمنكان

بفكرةلنالباتالنقيضطرفييجمعمفكرظهورمنإفنلابدكان

النصبفهماو،والعدى1لنص!ببالمزاوجةك!نو.لهنزاعهذاثحلجثيدة

الرجلهذافكان.النصمنسثاجفيالعدىبمتابعةأو،لهضلضوهقى

-873-هجرية324-260)يرع!ثألالهحسنبوصالمنتظر

عنمعبرأجاءلأنهوالجماعةةن!عهللأهلإمامأصار!ذمميهبلاطهة(935

.!رهميول

الثواعىئلكولنفم!الفترةهذهفيظرانهمنالرغموعلى

هجرية-321سنةالمتوفى)الطحاويجضربو:ر!مأخرون

9 rrسنةالمنوفى)لهماتركديمنصوروابوبمصر(2)(ةب!البمrrr

.شهرةأكئركانالأشعريلىإلأ،بسمرقد(3)مبلالحية(944-هجركة

أحمدطريقعلىوالسيرالسلفإلىالانضمامإعلانهإلىنلكيرجعدَكو

لآرفصلفيةث!روحاْقعموالهنقضل!ع!غدةعا!عتسكانثلهطح!يأراهان!عو(2)

1لكلامثة.

ىرم!ثثلمعهمهمرأوكك.النهروراءامبلادفيعالث!،لهكلامعلعاءاحدكك(3)

بي!بسيطةفووقوتوحي.لهمعتزلةضدالاسلاميةلهضيدةفىدفع!و1لطح!ى.و

والمعتزلة.الأشعرية!بوسطأنضبر!عمومعلىومذهبه.ىو!ئألاوآراءآرئه

!،
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-ىعك*رص!م!مكملىس!ى

لايمكن8!لالهية(.كماه!4"لكهجرية28.سنهْ)المتوفىحنبل!ن

حئىمذهبهناثمريف!عفساهمةم!اهموا1لنيناتباعهفضلإغال

!رسمبهْالمذابلكونماأب!عو8نيمل!عمللالرسميالمذهبلمحمبح

.ىط!موهلبالحلولئؤمنموضةمذا!

فينشأتضد،نرونذرةنحوالأشعربةالمثرسهْعفرتولدَد

مابرغمالحثيثالعصرمطلعلهىوبصَ!الهجريالرابعنرَدلاأوائل

نض!الأمر،لهارقت!عِهلأنقيتقريبأونصفقرنطوالنضلىمنسكانته

أو،نلكبعدالمشاؤونالفلام!فةثملولاْلهمعتزلةولِمنالهملَارةالعقلببنمع

ئم.والكزأميةالحنابلةمن!ع!لفيينغلاةويمئئهمأخرىئارةالنقليينمع

المذهبتصبحوكدو!عتلى!نض!نلكبعد.الصرسةهذهلتعالبمكان

اجتمامجةظروفنلكعلىاعانهاوق.ين!علاالإسلاهيللعالملهرمممي

يخررم!الئهاونن!ر،رائهاتوضيحلجىئمتهاتضا!إلىبالاضافةولمانيهْ

لهمضزلة.اختحفأنفسهمعلىمخعالفق

فل!عهلبينوسطأموضأضَهلكحرلتموضةمعرسةفالأشو!ة

محعدةولاواضحةل!عتالحدضةالوسطنقطةانالثابتومنوالمعنزلة،

فلاةر!مهيلويمنهْلهموفقيصيلوف.(الفكرمجالفيوخاصة)ددئمأ

نعَدهم:ةصا!فألاكانوهكذا.نعَدهمامنيسلمولاالجانببنيرضي

41ءمشةالمتوفى)الجبارمجدالقف!ىمه!علروعلىالمعتزلةمئاخرو

حزمبنر!هموعلىالعملفمتأخروونتدهم،مهحعية(0241-هجريهْ

م!نةالمتوفى)ئيمولَن!و(ميحعية0631-هجرية645سنة)المتوفى

.(مبلالمحية1327!هجرية728

-!،
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!ىعن!ييع!ل!لهعملصفم!!

آراءيجمعانعلىدفمأالموفقبحرص،اخرىجهةومن

وجهعلىالربطهذايئمانهمهوكل،ب!نهعايربطولى1لمتقابلينالطرفين

بالمعثزلةالأشاعرةفارناإذاالوافعوفي.محدردابتكارهفمدى،معَبول

يسبقوالمبأراءاتواإذ،لبتكارأأكئرالمعتزلةانوجثنا،الناحيةهذهفى

فنعوافدالأشاعرةبينما.وفنثوهاالسلفآراءوعارضوا،اه!لإ

بهاسئمسكلهسمدَورأأضحىوسطرأىبىوانتهواالطرمنبيرربالملاعمهَ

.الأخيرةالقرونفىخاصبوجهويشفرالنها!ةإلىالخلف

-.-.،!!ي!ئ
http://www.al-maktabeh.com



!مفصلمععصم!ص!سعى-

ليونانية!لنلعينةالايثعريالمدهب

بنلهاالتىلهجهودالى!جعبما+سويالعذبالهتائمارككوفيا

المذهبعلماءنبوغكلهىري!ننكينبغيفإنه،المذهبهذاأتباع

لهثينبعلوممعرقهمهنمعطقدأيكنلمالعلميةمكانئهموعلوالأشعرى

الاسندولوعمقالجثلعلىوالمكلرةلهحجةفوةاسنمثواوإنصا،وحدها

لد،نذاكالمباحث!هكفتفي،اليوناندتوالفلسفةبلمنطقمعرفَهممن

لمئكلميمماحألكنلمحدأةيمح!مألالهمعايةالبيثةفيالانطشارمنبلغت

الأولنل.المضزلة

!كيةغاصرهامأمنغصرألهصيقةلهظع!فةالتمافةأصبحتولقد

علمصمع!عكةالفلعمفةبموضوعكةصا!مألا!اثمتغللمحقيمَة.8ا!لىساص

قجد.!لاونان!ولهفلسفة!منطقمن!برىفائدةلىلهواولكنهم"الكلام

بأبحكالكحميةلهنظر!كوالمكليملهكلامطةللمصطلحاتللثايقالنحعيد

لدىلهكحمعلمبلغ.وبفلك(!موفةبنظريةأثتعلقايستمولوجية

1فسلسلوالاحكامفيلهنروةلهخصوصوجهعلىةصا!فألامتأخري

،لمنطقي.

ةصا!ئألاأراءردأ!طيعنىلأندهلىلهىهنانشيرانوينبغي

ةديَمعل!ملتزمينكانواثهمفي.(يونفيةوخاصة)اجنبيةاصولإلى

منافالوهماأما.لهقرونمجرةن!عهلاكلائمةجعلهيمالتزامأالإمحلامية

الاسلاميالفكرتلاثمتمامأجعيدةصياغةصاغوهفإنما،اليونانيهَالفلسفهَ
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شى!،لأهص!مل،ى!لمفصلمط،!

_tارادالذيالأشاعرةمذهبان:نقولأنينبغيضط.(")الأصيل

لدىبستدلمحمبحالعدىإلىمنهأمبلالنمرجانبإلىبكونأنمؤسسه

اسنخدامعنفضلأالعقلألهلةإلىالأشعركيالمذهبمتكلميمعظم

بموضوعاثالكلامموضوعاتفيتخئلطأنحدإلى!فلسفيةالمصطلحات

.المتأخر!لدى1لخصوصوجهعلىونلكالفلسفة

نلكفيم!واءيرع!مألالهمذ!علماءكلفىضد،نلكومع

فارقوابهاالتيةض!صلابالخطوطملئزمووولهمتأخرينالمتقعمق

اللهروكةوجوازالالعةلهمفميئةو!لاقلهصفاتفبكمنالأغزيل

عنصملأالعمينَالظع!ةلهدث!ةل!ضبوإنما،الائ!ر!والصحوالخسن

ى9بحعج!موضوعك!هلكعهممننمكنواالأصيلةالعينيةالمعرفة

لكاملأ.مثرمذطيونع!قأعقو!تد*ت

مئكلموبهانمثز!نصةه!غهللهعممةفبن5الأحو!ايوعلىْ

فيبالحكمةالاحاطةفىفهممرينا!عثاالعنلبكاغرفهمهىاكدمماعرة

ومويزينه.!بنعريالعفللتدبمبخضهعلاالالهي!فعلوكالهـهأفعال

الأفماصةمتكلمىلىلهىلهمفامهذافينخحيرانيفولعالى!نبغيولأ

قداعلاهإليهفمرناالذيالنحوعلىاليونجانيةلهفلسفةص(خنواالن!

ال!نانيبال!لع!وفمئثرأمنهمكانمنوخهم!ةولهفلاممفةالفلع!فةهاجموا

تم!النيا!اسال!هةالسكمنالفلسفةعلىالهحومهذافى!و.وط!مرأ

لهعوهرaة!عمفيالأمماعرةراىلهىلهرثوعيمكن،لهفكرةهذ.صحةعلىل!عليلي(4!
لهف!فيلهكوننخ!اهَنظرت:كتثنامنلهئاني!ببمنلهثالث!ضملفىوف11الفرد

.0220الام!كنعرية5ولهنضرلهطباعةلعن!الهوفاءدر"الاسلاص

ي!يم،
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!مف!لمعصم!عر*ضى-

ثمالبلألهلانيمنالتداة،مرلحلهمضالففيالآشعريالمذهببها

الهجومبلغحيثلهغزأليجاءئم،هوكةفيالفلع!فةهاجمااللنينالجويني

فيلمنوالفلاسفةلهفلعمفةعلىالهجمكت!ونئم،قمتهلثيهالفلسفةعلى

لهغزلهي.علىاللاحقينالأشاعرة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!م!لىس!ىصس*ثعى-

!ثعريالملىهيلط!مرامك

المذهـنطورمراحلأهم،علىم!ركعةنظرةنلقيلىولهفافيا

مطلعوحتىالهجريالربعثعرقمنبتداة،كرونذرةمجرالأشوي

بلي:ف!ماشثبدبايجاز!مرلحلهذهنحثدانيمكننا،فابهالح!ثالعصر

لعياعة:4مث!نعأةمرملة

بوئم،الأشعريالحعمنلوللمذهـوهوالأولالمرمسىوكمملْها

!عدالذي(ْ)إمثلالهبة1.؟2-هجر!ة403سنةالمنوفىأالباكلانيبكر
فيجبرةفجهوداتمنبهقاملماللمذهـالأممويالئانيالمؤمس!

منالية.محكمةصباعةالأ8م!وي1راءصياغة

)لهمنوفى!بفادفيلهقاهربد:لهظب!هن!الىنضمكى!مكن

)المتونىالجوينيلهمعاليوبو5(6)(ميحعية؟.37-هجر!ة429سنة

.Y)(!حثية1085-هجر!ةIVAسنة

!ضك!هه!جعكما،الأصيالمذهيوم!ظهمئصيفىلهبعلانىلهىلهضمل!رحع(51

وثهةمنلهفردلهحوهرنظركةصلهحعيثوفي"لهكحصلهمنهجلو!حملوضعفي
ألاث!عرية.نظر

لهذىفك"ىرع!مألاللمذه!طلهعامالاطرعنتخطفلالهكلاميةلهبفدىآراهكانتإذا(6)

منلمذجهلهمخ!ف!علىتحهملهبهدىحثث"متطرفةصبغةذاككنهثكر.يميز

.!تولوهلممابيمنسبحيثعلهمالأ!ضراهلهىوعوهملهمعمرلة

!تعريصوتولىبهاوتعلم،بنيعمابور!مذهـو"لدشفعيالعيدةفموىالعو!نىكك("-ْ؟

وثلم-لهعلماء.منجماعهَعنواخذه!فيلهىرطثم،طالبأفي!لاوهوولهدهمكان

-أ-+
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،لأشري!يع!لمللمىس!عملىمعط!

إلىانحيازأأكثربأنهاسميزكانثالمرحلةهذهبانالقولويمكن

العمَل،علىالنصبئقثيمالشثيدالتمسكفينلكوي!مئ!،السلفىالجانب

بصفةالأشعرىالمذهبلِميزالذفىالوسطالموفَإطارفينلككانوا!

عامهَ.

الأشاعرهَبينمحتثمأالفكرىالنضالكانأيضأالمرحلةهذهوفي

السلفيين.مناوالمعتزلةمنسواءوخصومهح

اذيثععي:المةهباثعمالمرثدة

505سنةئُوفى)لهتراليحامدأبوالامامالمرحلةهذهويمئ!

لهمذهى!الأسغريالمذبأصبحوها.(مثلاثثة1111-هجرية

جمهور!ههطمانحيث،(A)!شةلأكلالرسيةالعفيدةلوالرسمي

هنيصابورلهىعلىثم.لهحرم!!لمفي.ولف!و!غَييحزصولهمطنهَبمكة-

قولىسنةئلات!نحووبتي،لهنظهميةلهمعرم!ة!هالهفنى"لهمصنظاموومئذو!وون

لهضه:لمحمولفياهعها"مصنفكععةوله.!الخطابةولهوت!تثر!س

انو!مكن."الارشد))و"لمه!ثهل":!ححعلموفي،(،لهورقك"و"لهبرهك((

فينهجهعلىم!يرالذىقىاليلد!فكرىللقضلطالأولىالارهع!ةلهجولهِنييخمئل

ولهعقة.لهتومعمنشيء

لوقولمنمل!موعلطهالهـهصلى!نبىعن!رماكلو!طححأ،الطريقةلغةت!هل(8)

لو!حملفىأررهمولم.عنياويدفىنبهالهصتمعمكونمنلهيمنةواهل.لعَريررفكل

لهصحابةمنالأوللهصعربمئردم!لفمنم.لهخ!ةويقابلون.فىووعهالع!

!مومنهم"لل!المجال!عمحمنمذيم.فلكبعدجاعواوخلف"وتابطهماقابعيرو

للمهملعي!.1لعظمىلهغالبية!مدثونمحكظونومنممعمونمنهم"دفرتهيض!

،!!ي
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-ىعث*!ص!ممىصل!ص

بعضإلىبالاضفةونلك8(1ْ)منهاكلبمذهبفيو!عزفالاسحمية،

((الكلامعلمفيلمالاقالهها!ة:اهمهامنكان!نىالأخرىالكلاميهَالكنب

.".ةفس!الفلا))مصارعهْو

هجرية-656سنة)تُوفىالرازيمحمداللهمجدابو!عينفخر-

092tخطدبأ،أبوهكان.للقرآنومفسروفيلسوفمئكلم،(ميلاثية

علىوالمراغةالريفيلهرس.((الريخطيبابن))أبنهمئميولهذا

والكزامية،المعتزلةبعضناظر،أشعريأفمافعيأكان.العلماءكبار

وئلاوةللوروايامهأواخرفيوانقطع،1لحيرةفيبالتثريسواشتغل

الفلسفهَفيكثيرةمصنفاتله.للكلاميةالمجادلاتفىمنصرفأ،القرآن

نار!خفيومكاننهالرريئمهوةونرجعءوالنفعمبرو!ففهالكلاموعلم

فبجمعإذ"لهغيبْمفاتيح"المشفىللقر؟نلمَسيرهلهىالأمملاميالفكر

المعتزلةتأويلات.بيفيردووالثينية"8.والفلعمفيةالكحميةالمباحثبين

.-والدينلهظعمفةبينالتو!فيمحاولتهوضمئه،للقرآت

سالمبنمحمدبنفى!ي-بنفىالحسنابو!عينسيف-

i-هجرية631متتُوفي)الآمدي Yrrوضيهاشعريمعكلم،(ميلالحبة

اهتمامات،الفمَهأصولوعلمأسلامعلمإلىبالإضافهْ،لهكانت.أصولي

الشامإلىرحلثم،بهاوفمتهرشبابهمطلعفيبظادنزلوقد.صالمنطق

العثيدبالفضللهفمهدوف.الشامفيأخيرأ1لعقامبه!شقرحعى،ومصر

من!السالفصلفظر"مقلرنةةمه!رهلIAهـيكةم!رهلفى!خ!هرستانىمنهجص(؟.)

ولهنث!ر،لهطباعةلعنيالهوناهدلر"الاسحعمنكرىعندالألحيكمقدلةعلم:كتابنا

52003الاسكفعر!ة

""أ
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-مييلمدمىم!صر*ثعى-

بكنلمح!الآمدىبن:عنه!كالذينبمبةبقومنهمالاسلاممنكريمن

منوكان،منهوالفلسفبةلهكلامهة!طومفينبحرأأكئرهومنوفهفي

.أدَععاوأملالهمإسحمأأحسدمم

؟28--لإهجررر685ْسنهْ)توفيالبيضلويعربنالهعبد-

نوو)):كنبهاهممن8ثبريزفيعائ!8ومئكلممفسر8(مبلاثية

بلاغيتاريخينحويلضيتف!ميروس5"النأويلوأسرارالننزيل

أراءنخىأنبعدالزمخفمريعلىههصد،مركزمختصرجعلي

أكضاً:له.الأخيرةالخمسة!قرونفيكبوأإقبالألفىولذا"المعنزلة

مطالعمنالألوارطولهع"و"الأصولعلمإلىالوصول))منهاج

!ب!وفمحلهمزج!بعوالأخولهكت!تاوفي،الألهاثبىالأفكار((

!مذبلهىبانتمائهمحتظأفىوفي8لفلاضةوأراهالأشعريالمذب

خصومه.ضدغهولهفاعهالأفمعري

6ء7مصنة)توفيىج!الالحمدبنلهرحمنمجدلهث!!د-

ئ!بابهفىلهلوق.ن!لزوببيجوْلد،(ميلاهـية1355-هجر!ة

وكك.الفضاةففصمنصبتولىوق.والصطيةةيلَدنلاالعلومعلى

ممصتلاهيذف!هرمنكانوف.!علمطلبةيى!حع!نالثراءوامعالابجي

ومك"كرمانصاحبحبممهحهثجثهآضامتحن.التفئازفيالط!

علم!ببخلطكان8ةديَصهلف!عري،وملصوفمثكلموهو.محبسهفي

لهونمنونلك"ولهتبويبالتض!يمعلىيضمصضفيوالفلسفةالكلام

لهذي((لهموففكتب)):لهكلامعلمفيمولفاتهاشهر.يئكرلَجثيد

السنة.اكلغداساسيأمرجعأوبعَي،شروحعدةلهؤضعت

!"
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-يرعص+رص!سدعملسنم!

آثارهفتطتوان،خاصةبصفةالاسلاهيلهشرقفي!نوكانالمحسلمنِن

نلك.!بالاممحميالمغربإلى

علحتحالفالمرحلةهذهفيالأشريالمذهبملامحأهمومن

الغلو.ثموائبمنالئصوفوئتدَيةالتصوفمع1لسنىالكلام

الأسلاميالفكرعنترذ1لتراليفيممئلهَالأشعريةآختكما

)وخاصةنيئا!فملاالأسلامفلاسفةفيممثلةاليونانيةالفلسفةلَسللموجات

.(يئا!فملامثهبهفيس!نااقي

ابنفان،العاث!رقفيالمرحلةهْده.مثوق1ليلهغزكانوإذا

(9)ميلالهلِة(؟129-هجرية524سنة)لهمئوفىالموحثي!مهدىئومر!

اهلغيدةهيالأِفمعربةاصبحتحيثيخال!مإلاأبمغربفيمئلهافد

ابنمجهودلاتأنإلا8البلادهذهفىلهمسلمينجمهورومذهبةن!علا

لهكلام.علممجالفيالتراليمجهوددمناهميةفقتعدتومرت

،الثرسمتر!سا"طىوترثد،لهعموس!لفيو"لد"مرصىهينىمصلحهو(9)

ولهؤالي،حزمبنبراهقربصوثصل"ولهحجكومصرالألهعليىإلىوسانر

ونلك،!منكرصو!نهىبالمعروتكأمرلهمؤ"الىصلهتهبعدأخذثم5بهاوتثر

نأببدأطولةمحاج!لهوكانت.غنأ!نسببلفيولافى8ملحوظنشثدفي

و!تحع!ههبي!ئن!بننععالسَالمعحَص!!ضكرثم8الأخلاقمكلقمالىزلأدعا8لدصنه

وأ!مؤمنيرروسماهع!ونظمهمعلممن!باعاْلنفسهوكؤنلهحكم،طريعَةأستنكركما

يمهالهتيالموح!ثولةدم!ويضعلهمربط!لمحولةعلى!حملوبدا5الموحثير

البعضووفى.كثوةلهماه!هاسثكتلهينيةمممِال!يةدصتهوكانت،لهمومنمجدللممِذه

الأحيان،ك!بفىبالمعئزلةتاثرقدلنهلو!ع!نة،وأهلالئميعةتعاليممنمزيج؟راءهأن

.الأشعرى(لمثمبتطورمراحل!ممرحلةصمجرأكا.قهلممرجحمنلنهإلا

"
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*نعى--سنصلمعهلمىم!مي

الفلعفي:الكلاءملعمرملة

لالكهيالأشعريالمذبتطورمراحلمنالئالثةالمرحلةهذه

!-الفلسفى1لكلاحمعلبمبمرحلهَنعمميهاانلِمكنالئيالمرحلة

لهذىالعنيفالهجومبعدظهروَوقدالمرحلةهذهأنالثابتومن

هذابعدالفلسفهَاضطر!حيث،وللفلاسفةالفلسفةضدالنزاليوجهه

لهىباللجوءالأستتارنلككانولهَد،العمفوربعدراع!سالاإلىالهجوم

ولهئصوف.الكلامعلم:وهما،الامعلاميالفكرمجالاثمنمهمينمجالين

يشمىمايظهروأن،الكححبعلمالفلسفةئمتزجأنإننغروفلا

الفلسفي.الكلامبعلم

الأسوىالمذبأعلاممن!يلنجرمحدلهمرحلةهذهمئذوثد

منهم:نفكرين!مكنالن!

548سنة)لهمتوفىلهاثمسممئانيلهكر!ممجدبنمحمدالفتحابو-

فلرممي.لصلمنكان18لكلامعلماءاحد،(ميلاثية1153-هجرلِة

وئوفيو!لد.والنحلوالغللوالألهيانوالكلامالفقهفيمحقعَاْوكان

علماءمشاهيرمنمحدعلىتتلمذوقد.وخوارزمنبسابوربينبشهرسئان

Pمالكعلمفيمعارفهوكانت،والوعظ(لمحاورةحسنكان.عصره

منمهامصنفاتهئعدبحيثالشمولمنولهفلع!فةوالثينثةالكلاميةوالفرق

مصنفاتهأشهراما.المعارفلطكفيغهاثِسئضىلأالتيالمصالر

مهيحصيالذي((والنحلالملل"كئابفهو،هم!لابارتباطأوأكئرها

ويخرالاسلا!يةوالفلسفبة1لثين!ةوالمذاهبالإسلاميةالكائمعةالفر!
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-م!لمععىمهـصم*ئعى!ه

!تفتازانيالع!دع!عبلهئصه!اللهمجدبنصربن-مهم!ود

وبلاعألغو!أكان.(ميحعية1390-1312-هحر!ة793-7؟2)

بسمرقد،وماث،بئفازانو8لدفمعركأ.مئكلمأكونهبجانبإلىومنطعَيأ

إلىنيمورلنكبعدهحتىههالهروم!ه!لعَىكلنالتيبصرخسوئنن

شروحمولفائهومعظم،مو!علامنكئيرفي!قَكفيالفْرقد،سمرثد

القواعدفيللمئسسيةشرح8اهغها:دراسيةأبعك!لزاصوانئائمرل!

8لفور!رلِوس((!عماصجيئمرح+،)وللنع!في!الهضاثدشرحلالاوالمنطقبة"

أههاث!م!صالذئ((ئبعرح"المعاب!د،،الضخمكقابهلهىبإلاضاقهْونلك

لهكلام.!كلمفىلهكتب

لهئيىرع!مر!االمذهبمراخلمنالمرحلةهذهلىلهملاحظرمن

!قرنْالئامرلهىالسالهسالقزنمنتمد*الفلسفيلهكلامكل-بمر!لةتعرف

.يلهجري

منطقينهمقفيالكلامعةالموضوعكضضنثلهمرحلةهذهوفي

.ة!هلظسعةمصطلحكضوءوفيمحكم

فيافلىسعريالمذهبكلملا!منفاله،!ن!ىوبالاضفة
المذهباعحمعظممهلفىكقمئذأخرتطورلهحعث!دالمرحلةهذه

كئاو!إلىوالمثلالعكيبلائ!ا.-الأخذالىلهصرهذافىالأشعري

إلىصَثرب!كانوانلكفيوهم،لهصمع!ئفقت!لأالثينيةالنصوص

لهمضزلة.منهجمنماحد

فييتغيرلمالعام.إطارهافبن8المذبيةبالازاءيتعلقفيماأما

.اكلىسعريالمذهببهامرالتي.المراحلمختلف
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-ىعث*رص!م!ميملماسى

:،وم!لاوالتتلبمرثلة

نمتدالمذهـالأئ!عريتطورمراحلمنالرابعةالمرحلةوهذه

!قرنة!دبحتىالمبلادي(ذرالربع-)الهجريالئامنالقرننهابهَمن

.لهميلادي(العئمرين-)الهجريعشرالرابع

المرحلةهذهفيالأشعريالمذهبلعلماء1لفكريالنشاطتمثوَولهَد

الرنجم!ةالكنبعلىحور!فلاوالتعليقاتووضعالمختصراتإعدادفي

للمذهب.

قدالمرحلةهذهفيالمذهـالآشعريأعلامكالملاحظومن

ماوخاصة،العقيدةمجالفيولهلامضولةالغيبيةالآراءبعضأدخلوا

ولهحوضالميزلنوصففيباه!مالا!م،بالأخروياتمنهايتعلىَ

حع!يأ.وصفانلكإلىوماوالصراط

فكرلهةة!نفمي!لهحثيثلهصركالمححظمننهعلى

ر!هاوعلىالامملامية!حياةمجالاتمخئلفممالتإصلاحيةونزعة

.العقيدةمجال

؟32rمشةالمتوفى)مجدهمحمدالاماملهىهناالائمارةويمكن

بهعلقممالهمذهـاككم!عرمميةَدشحرللهذممي(ميلاهـية1905-هجزلهِة

ولأمضلة.مجبهةومخقدلتلممتدلألثهَومتاه!فلس!ةنصَبدي!من

حفظ8لهبحيرةبمحافظةنصربمحلةمجدهمحمدالامامؤلدوفد

د!صومنه،اليهعادئمغهوفقطع،طنطابمعهدالتحقئع،القرآن
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!ىعث*رم!ل،ص!ميومعهدعى

جانبإلى1لتاركخيةوالطببعبةالعلومدراسةالىفجهحبث،الأزهر

الاسلامبة.اساتالثر

إلىمعَدمهغدالأفغانيالعينجمالبالع!يدالتقىلهعاهرةوفي

فنحإذ،كئبراًبهوناثر،وثبقأائصالأبهوانصل،(1872سنة)مصر

تعلقالئيالصحافةنحوووجهه،يهال!مإلاللعالميحثثكانماامامه

حياته.طوالبي

دارفيبالتثرسِ!واشنغل،العالمبةشهادةالإمامالأسناذنالوقد

والأزهر.العلوم

عليهأئارمماالحثيثةالحرةأراءهينائمرالامابمذان!مآلاأخذ

عهديولفيئريثهإلىوارمبلوظيفئهمنفئزل،المحافظينحقد

عنالثينجملىفبهاببدالذيالوففيونلك،تومقالخدبوي

مصر.

((المصريةالوفائع"ئحرلِررثاسةلهىذعيكلبثماولكنه

الحر.الر(ىصحبفةعهدهفيفصارت،حكوميةوكانت

وحين،فيهااشنركحنىالعرابيةالثورةجاعتانوما

التقىحيث،بار!سثمبيروثفىوفام5مصرفىأبعِدأخمت

لمحاربة((الولعىالعروةمجلة))معهوناثمر،الع!بجمال

تغنبةفيأثرهالهاوكان.الاسلامبةالبلادفيوالطغيانالاستعمار

فيهماوفضى،بيروتإلىعادئم.ابلادهذهفيالوطنيةالروح

ومعلمأ.مربيأسنواتبهضع

،!!ي
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ص!ي-مسلعىمفصلمط!

واخذبثقضاءلكت!ثاو،مصرلهىبالعودةلهنِف؟AMسنهْوفي

!منصبهذاق!ئيو!دمر8لهمصر!ةرهع!أثقماصبحانإلىيُرفَى

وفاتهءحتى

ثلائة:!عررعلىالأصحعةدصنهفامت

نحررمنالآولالصعرفيعليهكانمالهىبالاسحمالعودة:الأول

.اجنهادو

وإحيائها.الوبيةباللغةالنهوض4الثاني

.الحكامطغيانمنونخلبصهابو!غ!حقوقاحنرام4ان!

تعالبمبئيحعكوحرل،لهجمودحربضد،لنلكوطبفأ

الأصبلة8الامملابمبةىبالمباUنمعمكهمع،المعع!رةالغرببة1لتدافةوالإسلام

ثصم.وبنتيميةوبن1لغزلهيها1ركما

علىمال!مالا!فهعوالم!ن!فىبدونعلىبدردالأمامالأستاذوقام

.ةح!حصلاهلو!حمل

و!شكر،الثينفيوالاجتهادالبحثحريةة!ررفىضد،كنلك

الخيالثة.الفقهاءنفريعات

ووفق،!دةمج!فيلمحخلت!تيولهخرفلتللبدعحاربكما

والع!.يلعقلبين

والتقاربلهعينيبالشمامحنلدىقنه!ضأالأصلاجة1رفهومن

الشعوب!ب
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-ىعش*يع!ل،ىم!عمىلفم-

مثرسهَءا!خنإوإلى،الشرمجةلهمحمحإصلاحبلىدعاكما

صالحينءةا!ضوضهاءلنخريجيعر!فلا1لقضاء

بالعربية،النهوضفييحتلاىمثالأو!ملوبه!مهكاندَمف،ويالجملة

أدبيةحركةبعثإلىأدىمما،كنبمن!فأو1لصحفلهينشرلهيعا

.مثمرة

لا،والنرببةالنعلبمهوالشعوبلنحريرالحقالسبيلأقيرىوكاق

الطين،جمالبميهم!عىمانحوعلىوالثورةالان!ب

الني((النوحبدرممالة":أهمهاكتب!ةالإمامالأسئاذألفوف

فيواضحأ!ليآمنحىئثحووهي8بيروتفيدراساتهوليدةجاعث

العنممعوالنصرائبةالاسلام)).وله..العيناصوللهكلامعلممجال

المسبحيينبعضتخرصاتضدالا!مصمهداثعالذي،"والمثنية

تفسيرفيجثيدأمنهجانهجكما.والحضارةللعلملكبلهمدىفيهوبئن

مجلةناث!رتهااخرىوأجزاء،((عمجزء"لَفسيرلهوطهرطالقرآن

بثممه.لمولكنه))المنار"

الدلالةفهمفيالتفسيرفيمجدهمحمدالإماممنهجولهِعالخص

البدعوطرح1لعلميالنمَثممنوالاممتفادةالعقلواسنخداماللغوبة،

.والخرافات

1لنصوصمعكنفقسلبمأأر!وصئالاممحملا4لهعفبدةصور!و

العلم.وحقاثقالصمعطياتيخالفولأ،العينيهَ
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م!صه*كعى-.مى!مي!ل

لواءحملواالنينالتلاهلاذمنمحدأالامامالأستاذخففوكد

.الأشويللمذبمخلصينمعظمهموكان،بعدهمنالاصلاح

قدالأشعريالمذبلننلاحظفإننا8هذهالناسايامْفيولكن

السلفيلهمذهبوفتائمارعليهيفل!عهلالهجومتاثيرئحثونلك،صيئهخفت

المع!لمين.جمهورمنكبيرقطاعبعن
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!Jaw',!ل!عي،لأثعركا

له!مية4ر!امهأ

ةرع!ىيل

المذببنضمنها!ني1لكلاميةالآراء!ابليمماممنعرضكنالإدا

آراءدراسةعلىرصئَعنسننالهى1لبد!ةمنذري!ثانلننودفإننا8الأشعرى

لعدمالمذهبعلماءسائريراهنركدتيرع!فألاالحممن!يعرةالأ!إمام

لهص.لهىهـلهضرورة3فياإلأالتكرار

والئتلى:العقل

نصرةالىيوديلأله!م!عةممةإصاءلىاككسزيلِرى

الابمكمنلابدفالهص!و.بالضةله!!ئبد!!مكنلالأله،الثين

،(مهاب!بحثلهخوضولاي!زنهاثيةاي)توقعةلحكامأالعينفيبان

الأيم!لأن،كمِلابثوت!كونولاالاععَادفيجوهركيمبداونلك

فيبخوضكلعلهلهمرءاممنباحةلهونمنولهنسلبمالنصثبقبفنضي

9لألهة.الأفصحولالبحث

يعئرفلالولهصيعلرضكانالأسوىلىيعنيلا!فينإلأ

لالغسفدفاله،وثانيأ.والتقليدلهجمودفئعَدق،أولأ،فهو.بقيمته

خصومتهمع،.فهوع!جهالهنيلهكلا!ثة!مثمكلاتفيلهوممطىالحلول

على.الحنابلةثرلهنيالأمر،إهمالأنهمالهكلجانب!للمةلزث!عملل

لىلهسمع!هالهتيلهفمرعسائلحكمبك!قولككفاله،وثالثأ

مساثلوحكم،عم!ع!طر!فها!نىالخمرعلو!حمللهىمرلودةتكون

!
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!مفملمعهممىمم!صر*كعي-

تخلطولا،بابهإلىنلكمنشيءكلئردأنوالمحسوساتالعفلبات

.(؟1)بالطيكالسمعيكولابالسمعباتتايلَمعلا

هولهنعَلفان8والنقلالصئعارضفيانهالملاحظمنأنهإلا

غه.يحيدولاالنقليتبعلىلابدغدهلهصرانإذ.الأشعريلدىمئثَدملا

الأولىمرحلتيهفييرع!نألاالمذهبأعلاممعظمأنالملاحظومن

.يرع!نألابهنكىلهذيالرايهذاتبنواقوالئانيهْ

تطورلح)رممنَهئ!ئلالهمرحلةفينهلهملاحظمنأنهإلا

الفلع!في،الكلاح!علمبمرحلةتعرفالتيلهمرحلةوهي،الأشعريالمذهب

بضفإنالفلعمفية،بالدرام!اتالأشعريلهمذهبأعلامبعضاشتغلث!يح

،لضلفمأنمنرفغوا!(!رازكهالثينفخرالإماموخاصة)الأفماعكرة

تعارضهما.غدالنقلعلىممَئمأجعلوهحنى

البراهينأنفي"بعثوانفصنلفيلهرازيقالفقد،لذلكوتأييدأ"

"!ههاالحال!كونفكيفلهنقليةبالظوا!معارِضةصارتإذاالعقلبة

فام!ا!بالعفلبةةبع!َدلاالدلأللكاعلم":"سبثَعنلاأساهمأ))كنابمن

فهن!،نلكبخلافاه!اظئغمعرنطية!لةوجثنائمشيءئبوتعلى

والنتل،العملمقنضىيصثقأنبماوبعة:يمورأحدمنالحالبخلولا

تكفيبملزم،يبطللىوإما،مح!وهونيضيَعنلالْصثدِقفيلزم

لهظواسوتكنبالنتليةالظواهرتصثقينويمامحالهوهو،1لنقيضين

ددر5(ةصا!ئألا)النانيلهجزه،الكلامعلمفي:صبحيمحعودلحمدثكثور:فظر(\؟)

.06-*هص،؟985بيروث،لهعربيةالنهضهَ

ا!ي
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-ىعث*يعث!ل-مفصلبدى

إذاإلاالنقليةالظواهرصحةئعرفلاكبمكننالالأنهباطلد!نو؟العطبة

علىالمعجزةدلالةوكيفبةوصفاتها!مانعإثباتالعقليةبالدلائلعرفنا

جؤزناولو،(!)محمدعلىالمعجزاثوظهور،(!)الرم!ولصدق

كاتولو،القولمقبولغيرمثهمأالعقلصارالقطعيةلل+دهلقياثمدح

هدهتئبتلموإذا8الأصولهدهفيالقولمقبوليكودطأدآ؟عنلخرجكدلك

العمَل!فيالقدحأن.فثبثةديفم*!فتوكعنالنق!يةالدلانكخرجتالأصوق

ولما.باطلوأنه،معأوالنقلالعقلفيالقدحإلىيقضي1لنقللتصحيح

القاطعة،ةيلَدعلاالدلائلبمقتضىيُقطعانإلايبقلمالئلاثة.الأقسامبطلت

إنها:يقالاو،صحيحةمجرإنها:لاَعبانإماالنفلبةالدلائلهدهبأر

.(؟2)ظواهرها"مجرمنهاالمرأدلىإلأصحدحة

الثيني،والنصالعمرئعارضإذاأنهيقررالرازيانالواضحفمن

منالسليمالعدىيمَررهمامعيدتفقحئىالنصهذأتاوبلمنلأبدفإنه

يعدربما!عقليالاتجاهجانبإلىلهميلهذاانويبثو.صحيحهْقضايا

الفلسفي.الائجاهاولهمعئزلةأئارمنأثرأ

المرحلةفىالآشاعرةأنالمحلاحظمنفإنه،حالايةوعلى

مفررأكانماإلىرجعواقالأشعريالمذهبتطورمراحلمنالأخعرة

العمر.علىالنصتقثعمنالأشاعرةأوانللد!

ومطبمةمكتبةنمركة5الكلا!علمفىرعيعَهدهل!ر:الررىلهع!فخر:ينظر(22)

73مر5؟935لهقاهرة8لأد.لوو1لحلبي!بابىمصطفى - IVY؟
:-!،.
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يملأشىل!ميمكلمعم!-

الله:وجىكلىالاستدلالى

الاسئدولعلىموَديالةوجودلائناتالأشعرييوردهلهذيالبرهان

هذاأنو!بثو.مثئروصانعكاملةعلةوجودعلىالانسانحالنقصمن

انالملاحظمنأنهإلا.الكوني(والطبيعيبالبرهانالمئمهورهوالبرهان

وفقذ!:تعالىلهْوله!معلىلساسأاعتمددَهلهذابرهانهفيالأشعرى

ثخَضكينيمقَزابىيِفةفْطُنُهانْلعجتثُمًءطبنيمنْ!دئقةيمنالإتسالقخقدنَا

الْيظامقكستؤناأماَظِعالمصمعهانمَلخقضضْغةْالْعلد4انعَتخفعلفهالثطْفهخلفنا

لهثلثِل.(؟3)(الْخايدِينُنش!ْحأالفُقبَاركَآخرخئقأأت!ثنائاةثخَلخمأ

لهذهشرحأيُعتبر"عغُللا))كتابفيوردكماالدوجودعلىالأشعرى

الآبات.

بنداءي!ئلأيمنخلتتهنيفكربذاالانسانأنئرع!مألان!كرنلتد

الخلعَة،كمالإلىوصلحنىطوربعدطورأالخلفةأدولرفيداروكيف

.(؟4)خالد4َاللهانيعَيناْ!عرفأني!تطيعفإنه

اللهوجودعلىالأشعرىقثمهالذىلي!ثلاهذالىالمححظومن

لهيكارثالفرنسيالفيلسوفونعني،المحثئينالفلاصفةبعضر(ىِيشبه

لِخلقلاوالنافصنهكصكائنالإنعحانبأنلوَملافي8خاصةبصفة

خالقه.هوالهيكونلى!جبلنلك،ذاته

صورةفى!ثليلخمواقبعدهمنالأشاصةكلهملاحظمننهإلا

ونطورالأنسانْنقصلهىبالنظرب!دا!ديرع!ئألاككفلإا:أخرى

.41-؟2الآت"لهمومنونم!ورة(32)

لحكتورلَحضو!بدع،لهركغاكلعلىلهردنىلهئغعكئب،كرسوي:لهصنبو:ثظر(24)

.؟9-؟7ص5؟955بفل!لهتامرةلهمدمى،ومكتبَلهخافحسمكلتةصبة،حمودة

ا!!ي
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مم!عهر*ثعى!!بنصلىمعهل!ى

العلةوهذههثَدلخالتيهيكاملةعلةوجودإلىنلكمنوانتهىأحواله

فعمواقدالأساصةممثربعدهومنالباللانيفاءن،تعالىالدهىالكاملة

اكتي:الثليل

.ثَثحمالعالم-

إلىالأمريئسلعملولأ،()فاكلمحثثمنلةلابدثثَحموكل-

لانهابة.ما

العالم،احثثالذيالأولالصانعغد1لوقوفمنإننفلابد-

.(؟ْ)الهـهوهوأزليالصانعوهذا

اجسام)أمجانمنلِئكونفاله،محعثالعالملىعلىالثليلواما

وإنمابذاتهائوجدلأوهي،حالهثةوالأصاض،وأعراض(فردةوجواهر

منينفكومالا،الأعراضعنلتفكلاوالأعبان.بالأمجانمرتبطةتوجد

الأعطانحعوثثبتولما.حالهئةفالأمجان.حالهثفهوالحواث

الأشاعرةلدىالثليلهذاشاعوقد.العالمحدوثثبتدَمفوالأعراض

به.القاثلينمنالمعتزلةوكان

إلىائماردْهلالمتاخرينمنالآشاعرةبعض(ننلكإلىأضف

منشيءفيسبناوابنللفارابيبهلوَميسالذكطوالإمكانالوجوبدليل

النوسع.

لهمعطلةالملحعةعلىالردفىلهتم!د:لهبعحنىلطيببنمحمدبكربو:انظر(؟5)

يبولههادىبدومحمدلهخضيريمحمدمحمودتحقى"ولهمصرلةولهخولرجولهرفضة

بعدها.وما4؟ص8؟479\لقاهرهَ،لهعربىالفكردار،ريدة

!،
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-ىعف*يمثل،!لاسلصفم-

الأفماصة،ومعظمالأشعريبهقالاللهوجودعلىرابعلهليلوهناك

،وإحكامهـتةمنفيماوإلىالكوننظاملهىنظربذاالأنسانكموداه

.مربدأعالمأقالرأصانعألهانبالضرورةيعرف-فابه

ةصا!نألامنأسبقكانواالمعتزلةلنلهىهناالأشارةمنولابد

في.القولتفصيلفيوالثليلهذاإلىالاشارةفيم!واء

الفكرتاريخفيعُرففدالثليلهذافبن،الآحوداكيوعلى

اللى.وجودعلىالغائيالثليلبالممالعصورمخئلفمجرالظسفي

اللهوجودعلىالأشاصةلدىالأساسيالطليلكلهملاحظمنولكن

وهو،لهفردالجوهرفكرةعلىلهقائمالحثوثلهليلعلىامماسأبقوم!عا

مراحله.مخئلففيالأنمعريلهفذهباعلامبهيقوللهذيلهثليل

*:اللهمنات

اخنلافعلىمال!مإلامفكريالألهةكْف!صهلمعم!ةشغلتلقد

ومانزبثبةةصا!فأومعنزلةمنلهمذهبةونزعانهم1لفكربةانجاهانهم

امبة.وكزوم!لدلآ

هذهفيبعلوهميعلواينالأشاعرةوممثريرع!نآلاعلىفكان

الآطرلف.المنعدةالمسألة

امهية4طممفاتأزلية(؟أ

لهى8صفاهـرعالمواحد،شيءكمئلهليم!الدكالأشعري!ى

المعزلة.يوفقخا

،!!ي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!!ميلىدممىل!عي*ض!كا-

الذاتية،ه!لاصفاتمن،الاري!ة(ناغبرغثماخالفهمقانهإلا

،مرلأأ!زللمتعالىفالهـه.الار!ةلضدموصوفأه!لايكونان!ستحيلإذ

8(ن!املةهت!!لأنأي)!ريدك!جوزشيءلكلمرلأأيكونأنولابد

فإنهأزليةكونهاإلىملاضافة!ذ!صفاتمنالارادةْكان!إذالأنه

لهحفيقة.على!رادماكلفيعامةتكونأنلِجب

1لذاتصفاتمنصالذيلهعلمهئلالأشويغدنلكفيوالارادة

ضعَئه.على!علمركحوزمابكلصومهيجبوثذىالألاية

!كونلىكحوزولا،!يدلمافع!اللهانيرع!مر!اورىوهكذأ

.!!د.لاماالهـهسلطلنفي

طه،الأزلهنذمتكلمبص!سى*الىالأشعري!ىكنلك

.("6)لهصفك.تا*بفمدك!تصفلىكع!نحيل

بالذلت8!هيةكف!م!علاثة(2)

لدىالألعةلهذكلهىالأزليةلهصنكْنعمبةحفنةعننع!اطناوبذا

معظم!نخعمهامائورةمجرةثمةكلهىننميرك!مكنفابنا،الأنصري

صناتوبماذثيهصولاذانه!عليعمتالهـهصناتك:لوَعلالأثماعرة

ءالأزلمنذبذثهقاثمةتعالىاللى

الصفاتتصوركمكنلالأنه،بالذلتلائمةلهصفاتكانتفإذا

عالمنعالىفي:لعَولنامئلأمعنىلالأله،نعالىذانهصمسنفلةالالههة

.ا!عبوما24ص،ىو!ثثلالنغع:فظر(؟6!

!"
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-مفلمعهمسل!عي*ثعى-

معشعطةلوللذاتمغايرةليعمتاللهفصفاتإنن.علمنوسبحانهانهإلا

تغايربصثدالمسيحيالموفمنالافنرابالأشعريئحاشىوبذلك.غها

الأفانبم.

الصفكبأنفقال،1لمعتزلةعارضفدالوهنفسفيولكنه

الوفثنفسفيهيالذاتغبرلبسثوالئيبالذاتالعَائمةالأزليهَالإلهبة

لدمفاتتعطبلأالمعنزلةموقففيأنبرىكانلأنه،الذاتعبنلبس!

مفاهيمها.لَرالفصفضلأ

يكونلاالمَوحيدانارثَدئعاقدالمعتزلة(نيرىالأشعريفاتكنلك

ننعلقالذاتانعنغفلواوقد،الذلثمجنهيصفاتبإنباتإلا

الذكضبنىلنبذ،1لذهنيبالوجودننعلقالصفاتوانالعبنيبالوجود

.الموصوفمجنليستالضبفةتكونوبنلكالصفةمعنىغير

!لوابولكنهمالصفكأفبتوادْهلالمعتزلةلنالملاحظمنكانوإذا

انتقدوإنماللمشكلةحلأيضعلمالأشعرىبأنالقوليمكنفإنه،معانيها

قائلأ:معلقةلهمشكلةوترك،المعميحيالنصورونحاشى1لمعتزليالموقف

فائمةهيوإنمامجرهاولا1لذاتمجنهيلبستالالهيةالصفاتان

.(؟7)الأزلمنذبالذا!

نظرةالالهةلهذاتإلىنظرواقد!معنزلةفىفبن،وهكذا

للذكمغايرةلصفا!تصورايفاممئبععرا(بدحكممتصلةاى)مفمثقة

لر!مجدلهص"لهم!ولهنحل:لهخمهرممدفيلكر!معبدبتمحمدلهفح!و:فظر(17)

.65ص1ج،؟968لهقامرة،ولهتوز+للنخ!رون!ركا.لهحلبيمومسة8لهوكيلمحمد

-يم،
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م!عيلأثعى-مهوديالدى-

نظرةاليهاخظرلهصفاتمعانىفهكالأفمعريضمدبطنما6لهامفارفة

بالكيف.وننصللهمضلىبالعفهومننعلق

الأنمعري!ب!نكران!مكنخلافورجدلانهالملاحظومن

!مسألة.هذهبصطدمذبهم!أوسائر

العاشة4بالمعلوماقاكللى!علصمملة(2)

\لعلمع!د4بصعدالمعتزلةموفنبنى!الأنحعريبلنلهضلبمكن

علمهصب!مفمياللهكليتمابزلابذ.الحالهئةبالمعلومكالأزليالالهي

إلىمعثوممن)المعلومبئغيرالألهيالعلم!تعرفلا.والمسعدَلبالحاضر

.("A)خعواحدبعلموالمعومالموجؤد!علمفالهـه،(هوجود

.لهفكرةهذهرلحدواقالأشصيالمذهباعلامسانرلىثملاحظومن

طكر.تصيذلهونمن

طغبهة4تاف!علا(!لا)

مئل)لهصريةالصفكمنالأسويموفلىالىالائصرة!مكن

مالنفىصخلئ!(؟9)(تعالىالهـهإلىنلكلهىوماولهيث!الوجهنسبة

الالتجاءمجرمنظاهرهعلىكوخذانبنبغيلهقر،نفيى!عتغهاخبر

واضحة.بحجةإلاالمجازإلى

بعدها.وما52ص،لهثخع:لنظر(؟8)

حع!فىقة8لححورئض"لهعانةلمحمودصالأيانة:الأم!ويلهصنبو:نظر(؟91

.ا!عباوم201ص،1977ثعاهرة،*ئصلردار5محمود

+"-!"
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-ىعك*يع!مىعم!مب!

اثهعنالتجسيمينفيالوفت!نفييكرع!نآلاككوفيا

بعضنطكفيمنابعأ)كيفبلا!صفكمذهثبتففهمه،(2ْ)تعدى

.(2"1(لهضهاء

العقلبينالوسطبالموقفيلتزملمهناالأنمعريلنحم!وهلومن

رفضحيث،الحنابلةلصالحالمعتزلةهاجمقدأنهلهملاحظفمن،والنكل

بالصفاتينعلقفيمالهاالظاهريبالفهممنمعمكألهثينيةلهنصوصنأويل

لهخيرية.

هذاتطورمراحلمنالأولىلهمرحلةفيالأشعريتحميذككوفيا

الأمرفان،الخبريهْالصفاتفهمفي!تلذهمنهجعلىمماروافلهمذب

،الأنمعريالمذهبتطورمراحلمنوالثالئة!ئانيةلهمرحلتينفيتعرف

مماوخاصهْالأحيانبعضفيالتأويلبضرورةيقرلهؤلهينجد!ناحيث

الر!يلهثينفخرالامامنلكفيتابعهوفى8لهجريةبدصفكيتعلئ

.تطورمراجلمنالئالثةثمرحلةفيظهروا!نينالأساصةومظم

لأئموكي.لهمذب

النيالخبربةلهصفاتنأوبلبضرورةصراحة!رري!ظف

الائجاهمنمقربأنلكفيكانأنهويبثو،(22)هيب!غتهلطاهرهايو!

الله"وجه"و،فرنهبانها"اللهبد"بفسرحبث،لهمخزلةلدىلهعام

الخبربة.الصفاتبعمائريتعلقممالمحواليكوهكذا4ذتهبانه

.23ص4فعع:كظر(20)

في،ولهمتكلم!الكلاملعلملعودو!عومو"فسبنملكالاملخابدفكر)12(ونضى
غهولهصودواثببهنلم!الاو8لو!جمولهكلفصطوملامشوا.:لهمضصرةقىثد"

بمدها.وما79ص8لهدصَسى!م!تثظر(22)

،!!ي
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*كعى-م!عيمفصلىديددى-

:Jال!يةجواز

لاغبارات1لقيامةورمبالأبصاره!لاة!ورجوازالأشعرمميفبتدَعل

ثلاث:

الفد4َ،فيالمذهبشافعيكانالأنمويأنفيالأولرابَعالايعمئل

الشافعيفعلكماالكلاميىوت!عملاعلىةيضَملاهذهصحةأثبت!دلذلك

.يهَمفلاالمستوىعلىك!ن

أنهاغدَد!الأشعريبان!قولفييتمئوفإنه،الئالنيالاغبارأما

قدولهحنابلةالحثيث!أبمكولما،والجماعهَالسنةاهل!يدةيمئو

هه:جاء5(!)للرممولصصححعيثإلىلصتدادألهرو!ةبإئبكالتزموا

ربَعاضدلنلك5"فيْرويتهتضامونلالهقيامة!ومربكمنرون))

!صحلا!عمنةأكللضدةموقأموضأ!ئشبرالرر!ةفب!كيرع!نألا

غه.التخلي

الأنمويقكانفيابانهالؤلفييتمئذفاله،الثالثالاغبارول

انعلىكانففد،و!منهجىلهمنبيالمعمتو!علىةلر!عملاعارض

ومن،لأرفممعارضتهالىبلاضفةالعقليةلنزغممناهضأموضأ!تخذ

بالنزعةىم!عُيكيمكنما(بعدهمنةرعا!نألاو)الأنمعريئبنىضدثم

كانتفإذا،المعئزلةلدىلهعطيةالنزعةمقابلفىالحسيةأوالواقعبة

1لتجسبمد!فنلأنهاالرويةبكرعلبهمتملىالمعنزلةلدى1لعتلبةالنزعة

لدىالحسيةلو!وافعبةالنزعةفان8نعالىاللهفىيستبعدأن!نبغيالذى
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-ىعث*يمثم!ممنلس!ل!ى

،!رىانيصحموجودكللأنالرؤيهْتفمِدالأشاصةوصلئرالأشعرى

.(23)ةزْلاجإننفرؤيتهموجودأالذكانولما

سمعبةبالهلةنعالىاللهرربةجوافيعلىالأثمعريال!متثلولقد،هذا

وعدكدِة.

تاضبرَةهيَؤمَئذةوُجُو):تعالىقولهالنقليةالأدلةهذهاهمفمن

معنىأيةِلَألاهذهفيللنظريكونأننفىوقد.(2)ة(ةَر!اَناَهًبَرإِلَى

أنإلا.(.اللهنعمانئظارئعنيبأنهاالمعئزلةهولمدو)1لرؤيةغعرآخر

فولهفىوردكماالرؤيةحتمأيفيدلاالنظربأنذلكعلىاغراضأثمة

.(2ْة(َنوزِضبُيلآمنُهَوَْكبَلِإيتظُزونَمنفاَرَتؤ،:الأصنامعنتعالى

لاانهاإلا!رؤبهْتنيدينهاالأشعرياغعَداخرىيكوخ!

تثئَمؤبرَئهِنمغنبِخهُنمأ:تعالىقولهمئل،قطعةحهمججأربَصُن

.مبصرونالمؤمنينينفلابدمحجوبينالكفاركانفإذا،(26)(لَمَخجُوئون

(27)(وَزيادَةأنحُعئنَىاخشنُوايئنيِنَ،:تعالىقىلهفىلهزيادةفشركنلك

الة.إلى،لنظرتعنيبأنها

بعدها.وما61،صلهنخع:فظر(23)

ابعدها.ومrء!ص،الابانة:فِضأوفظر

.23-22الآيتان"لهقيلمة)82(م!ورة

(°r)؟98أية،الأعرفسورة.

(6Y)مj15ةِل1"لهمطضترة.

.26ه!آ،يونمكسورة(27)
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شري!لملأبم!لملمنلىمعاسى!

دثهالخبريةالصفا!بصثدالرئيسةض!يتهصالأشعريئخلىولمَد

إلىالعموممنيخرجهلاطاهرهعلىه!لاكلاميجرىأنوهيتعالى

لاأ:تعالىلقولهتعرضعنثماونلك.ظاهرةبحجةإلاالخصوص

الآخرهَ،دونمنبالدنياالآيةمرادخصضإذ-.(28)(الآثصتازتذركة

موسىلْاسحينأنهالأشعرييرىكنلك.دللِلأوقرينةغعرمنْوذلك

ولعستالرائيمنهناالعجزفإن،(29)(نيتر2قق!:أجاولالرؤيةرء

نبي.سالهالمامسئحيلةالرؤيةكانثولو،المرئيليَهلمرالاستحالة

لِرىإذ.سلبيةحججأأغلبهاأنمبثو"العطيةالأشعرىأدلةأما

يفيدلاذلكلأن،القيامةيومتعالىاللهرزيةمن!لأمانعثمةليع!أنه

الرؤبةلقنضيولأ.نعالىلضببههلوحفبعَنهنغببرلونعالىحدوثه

إنها،اببهمنهالشعاعانصالولاللرفيالمرئىمقابلةولاالجسمية

رؤيهَهيإذ،للمخلوقنالمشابههْاوالجعمميةعكلىدلالةنجرمنجائزة

كيف.بلا

نألعطمدكانأنهالآشعرىمو!منيُفهمهل:ثش!اعلوهنا

ذلكلَميلمالأشعريان؟فينااللهيخلعَهاسادسهْبحاسهْتتمإنماالرؤلِة

ذلك.يؤلِدسمعيلهلدِلأىوجودعثمعنفضلأصراحهَ

انيمكنألا،الأشعريلمذهبطبقأجائزةالرؤيةكانتإذاولكن

ثمهَليسأنهالأشعرييرى؟اللمعرروخاصةكنلكالإحساساتسائرتكون

.؟.3آية8الأنعامسورة(2لم9"و

.431آله،الأعرافسورة(2ت"

!ض
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-مفصلس!عىم!صر*كعى-

الح!هوالنمام!كمالأنفتضيلهرويةصكص!لأنلكعلىسمعيللبل

مضىحعوثلهىيوديلهذىالتمالىنلك،و!معىكالنوقإحساساتفي

جثز.يخرونلك،الباريفى

نه!نمضىفهل،كبفبلاهيالأشعريلدى!رويةكانتوإذا

واللمع!(والنوق!فمم)الأخرىالاحساساتفيبثرلكأاللهيحلثأنيجوز

بالنم!بة!ا.جائزأنلكيخبرا!كرسري؟لهباريفيمعنىحثوثغطرمن

!عنيا.فيالنفسيالهـهكلامسماعجولزيو!الأفمعريفإنللسمع

مراحلمنمرحلة!ةفي!مذهـالأممعريأعلامك!ملاحظومن

ضكواف!همبل،لهمع!لةتهفيالأمموياؤ!خي1لمذهـلج!هذائطور

ولهنعكلالآ.ة!ط!والبواجمنبعحججودعموهافيهاالقول

!ه:الكلا،مد!عألة

أهممنباغبلرهالهمعمالةهذهأهميةلهىم!ابقةمولمحعفيأنمرنا

لهذي!خلافصقلهىف!رناكما،لهكلامعلمفىالرئيعمةالموضوعات

لهمع!ة.هذهبصعدولهضابلة،لمعتزلةبيقكان

التيلهمعم!راهممنتضبر!معمهـةهذهلنلهىنغ!كنودوالآن

لهملاحظكمنككوفي8للنزاعصمألهاحلتخيمفيالأشعرىؤفق

!قائم!نضيالكحح!بئؤقهوس)الأم!ويبهنكىالذىالحلذلك

ت*دتخبرلهتيلهحلائةواكفلظلهحروفوبينالأزلمنذالالهةبالذات

قيمال!مالاعلماءبعضبهى!نفكان(الأزلي1سلاممهذاعلى
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،ل!ممر،لأثعري!مفع!معهدعى!

854!هجرية024سنةالمتوفى)كُلاببناللهمجد!مالأشعري

قبل.منذلكبمطرقالفدحنيفةأبوالإمامكانكما.(3ْ)(ميلالهبة

اوبلورتهافييكونالمهمالأمروإنما8فجاةنظهرلاالحاسمهْفالحلول

صياغثها.

وخاصة)الأشعريكئبمنوصلنامااننعلمأنينبغيكذلك

الزيغأهلعلىالردفيعفُللا))و((الديانهْأصولعنالإبانة))كئابي

ولكن،وحاسمةواضحةبطريقةالحلهذافيهعايعرضلم(((والبدع

الحلهذابوضوحأبرزواالنينهمشبخهمعنكتبواالنينالمذهبعلماء

.(31)الأشعري

فوكْفحدَيقةهيما:نئساعلأنبنايجثرفإنه،فلكوبعد

بخلىَالمعتزلةكَولالأشعريرفضدَمل؟الالهىالكلاممسالهَمنالأشعري

كلامباعتازْهالقرآنقدملِثبتانوحاولالحنابلهَفلكفيمتابعأنأرَملا

و((الإبانهَ))كئابلِهفيالواضحهَالهـضالِامنكانتالقضيةوهذه.الله

المعئزلةومحاجةالقر،نبقدمالخاصةأقوالهفيكاننهولِبثو.))الفغع((

الكلامي.مذهبهالأثمعريمنهااس!عَى1لتي!مصلاراهممنكلابابنمذهبيُعتبر(30)

كلابلابنكانانهالمعلومومن.((الكلابيانخِم!ث"بدانماْلهِلقبهالأشعريكانولهَد

مدىملأ.يكونكيك!كحمىمذهب

،المعارفدلر،الاسحمفيلهفلسفيلهفكرنشاة:النشارمملميعليلهكتور:انظر

ومابعدها.35؟ص1ج1978؟القاهرة

الئانيالببمنلهثالثالنصلفيالالهيلهكحمة!سفيةصا!ألارايلعَصيلراجع(31)

ولهنضر،لهطباعةلعنهالهوفاءدير،الاسلاممفكريغدةه!الالهكلمة:كتابنامن

.2002الإصكنعر+

،!!ِئ
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!مفصلمعدمىم!صريىسى-

الرد"عنوانهخبلبنأحمدالامامإلئمنسوببكتابمئائرأك!نفي

نلكفيحنبلابن9لهولأنالملاحظمنإنهإذ."والجهمية!زنادلهْةعلى

كبيرأ.لشابهأشتسابه"الإبانة"كنابفىوخاصهْالأشعريواقوالالكناب

هي:ه!لاكححباغباره1لفر(نقدمعلىالأفمعريألهلةاهموكانت

قثيمة،بحياهَحيأاللهكانفإذا،متكلمحيكلانالأشعرىلِرى-

حْيم.بكلاممتكلمأيكونانإفنلابدفهو

تعالى،بضدهيتصففهوبالكلام!ئصفلامنفإن،كذلك-

ذلك.عنالله

لمبانه!قولبخنمنبغي،عالمأيزللمالدكانلما،وأبضأ-

متكلمأ.يزذ

الالهي:الكلاح!همعلىالندطبةالألهلةبعضالأفمعرىبسوقكما

ربيلِكَلِمَ!أدَطِمانبخزفئَؤَلىُف):تعالىقولهأنيرىفهو-

لنعلىيول(32)(أدَثَمبِمبكهِجثْنَاوفؤربيكَلِمَاثلَتْفَدَانْقَبلَانبخرَُدِفتن

بينخلطفهناالأنمعريلنويبثو.لزليفهوثمومنيلعاهى،لاالئهكلام

لهكلمك.تهزمكفياللالتاهيوبينالالهةلهكلمكعثدفياللالتاهي

فإذا،(")(وَالأفزقنَخفنهُالا،:تعالىلقولهبالنع!بةكنلك-

رلي8لأنهخلتهم!ائرمجرتعالىفكلامه!ن8كحعهصئعالىلمرهكان

ولهخلق.الأمر!بض!لتقالواوينإذ

.؟.9لية،لهكهفسورة(32)

.54لية5الأص!سورة(33)

!!!،
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شرممأ!لملأبع!لملميلىسطم!!

الكائمقدمعلىاثلةمنالأشعريبسوفهلعا(ملالةمجردهذه

مذهبه،نؤبدالني1نيةلهدَرللأباتئاويلانهعلىعثبدةيمعالةوهناك،الإلهي

فال،(38)(ث!َثخئزئهنممِنْنيكزمنْبَانيهِنماَم،:نعالىقولهمدو

.القر(نوليس،(!)الرسولكلامهوبالذكرلهمقصودلن:الأشعري

هوالذيالقرأنبقدمالفولتبنيإلىالأشعريدعا،لذيذويبثو

قائمةتعالىدهـهةيَلاذصفةهوإنما1لكلامباناعَقادههوإنماالذكلام

وليس)لهكلامبهقاممنهوالمتكلمأنواعتدَاده،الأزلمنذبالذاث

دنهفعلصفةالكلاموأنالكلامفاكلهولهمتكلمبانلهمخزلةيقولكما

محثثة(.

أن!عتقدككالأنمعرئاننلكمعنىهل:هالوا!عتنونحن

و!نظه!بحروفهقعاثهكلامباغيرهالقرأن

هوومافبمخوماببنللئمببزمثخلأبُعديص!ثكلنصهن!

تعالى:لتولهالمحفوظأبلوحنيالتر،ن:(3ْ)يف!ؤل!عرأننيحادث

لهنينصثورفيوهو،(+)(مَحقُوظلَؤعيِف5ذبِجمقزأنْوف.ذب،

اوُنولنيِنفصئئررِيِفبَئتاتْ(بَاتْهُوَبذ،:نعالىدفودهادعدماونوا

،(rA)(لِهمتانكبهنخركلا":تعالىلدَولهبالألسنةم!لووهوانعِلْتم()+(،

.2ة!أ5انرلهبهاءسوكأة(34)

.؟.\ص8لهعثفةلو!حملصالابانة(35)

.22-2؟الآيملى،لهبروجسورة(36)

.،9كة"لهضكلوتسورة(37)

.16!ل"حهمهمةسورة(38)

،!!ي
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*ثعى-ل!مي-منملبمعالص

لهصقة،فيصثررنافيمحنوظ،لهحقِقةفيمصلضافيمكتوبنأرَملاف

،قاجرة:نعالىلقولهالحفبفةفيلنامعمموع،الحصعَةفيبألسنت!املالو

)س.(الئهِكقَبَشمَعَخنى

علىئطلقالذكلاماو1نالقربأنلهقوليمكنفبه،لنلكوطبقأ

ح!هزنفع!هوالمحفوظاللوحفيلهكلام!حظيعى.واحدنحومنأكثر

مع!موعأأوالألسنةعلىمدمموأولهمصاحففيمكتوبأيكونحينصفئه

!متعلقميَعل1النفسيالكلام:نحوينعلىاللىكحح!ثطلقوإنما.الآذانفي

حروفمنالمكونوالكلام،الأزلمنذ*ابذكمئاَعلارهو،بالعلم

هذالثيهم!كنلمالمعنزلة(نبالنكرولهجير.الحالهثوهووأصوات

ي!لنمبيز.

هذاخصانصاما.واحدمعنىهو+رليلهنضيالكلامهذا

ولهضرو!نهيفالأمر.الكلاملمتطقك!بقاْكئيرةفهيالكلام

طبفأننحعدلهنضميالكلامهذاضفصكلهاولهوبدوالوءوالاسئخبار

لهحلائة.الكئيرةالكلاملمئعلناث

ت+دمموىليستإنها8حالئهْفإنها،(ث!أنالفق)الألفاظأما

ةَعص!كلامهيلبستالدلالاتهذهولكن،لهعيمالنفسيالمعنىعلى

ضَط.لهمجكم!بيلعلىكلامأش!مىولكنها

آكة6"للتوبةسورة(39)
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،ل!عيالأثعريصمفصلمعهسىصس

حنىالمسلمون!بهاطمانحلألهمائ!كلةهذهالأشعريحلهكذا

أصولإلىالفكرةهذهإرجاعحاولوافالباحئينبعضكان.وانءالآت

الندد،أمامىوَمئلاالأقولهذهقإن،!ملامعلاغِر-

الكرلمسألةالأشعريالحلهذابأنكنلككوَملاولِمكن،ْ،ْده

وجهفىوففأنهأي،فقطالكلاميالمسئوىعلىحأسمأكانهدا!هى

الذفىالئسربنلك،الاسلاهيالفكرإلىالمسبحبةالكلمةلطريةلشرب

فيانهإلا.اسكتدالأاكثرالأشعرفىكانبينمابتطرفالمضزلةلهحار

سئمحفقد،والثشيعالتصوفوخاصةالأخرىالاسملاميالفكرمجالأث

تمئلوفد،الفرقهذهغائدإلىب!تع!ربالكلمهَفيالمسيحثةللنظرية

لدىالمعصوموالامام،لصومةلدىالمحمعيةالحفيفةنظر!كفىذلك

1لشبعة.

:ب!لانظرية

للمشبئةمطابفنهومدىالإنع!انيالفعلفيئبحثاخحثبةنظريةهذه

.والاخنيارلهجبرمشكلةفيبحثهياو،الإلابة

الفكرةهذهبحثفيالأشعريلدىالأساسيالمنطلقكانولقد

هذهأنويبثر.((يكنلميشالموماكانالهشاءام)):تقولسلفيةفسئمة

ةزاو!هيواحدةزلو!ةمنالمسألةإلى!نظرجعلنهلهتيهيالغسفمة

النكليفزاوبةايالأخرىبالزاوبةكئيرأيهتمانغرمنالالهةالمش!ئة

.الجزاء،

2!!ث
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!ممفصلمع!مىم!عي*شري-

موقفبمهاجمةاهعَففإنه،الأشعريكتبفىملاحظهووكما

علىوركزواالالهةالمئميئةف!أنأغفلواقدلآنهمالمشكلةمنالمعتزلة

الانسانية.المسؤوليةجانب

قدفإنه،الإلهةةئب!فملاف!مولعنفكرتهالأشعرييئبتولكي

إذافإنه،(4ْ)(يزِيدُاَمبفغال)بانهنفسهوصفقداللهكانإذا(نهرأى

محالونثك،غفلةاومنهسهوعننلككانيريدهلاماملكهءفيولهَع

،الباريبهاؤصفالئيالعلموصفةيئففانلأوالغفلةالسهوإذتعالىعلطه

لالأله،لهعامريدلأبدفهووالمعاصيالكلرخلقهدالهـهدامفماإنن

لِريد.لامايخلقلنيجوز

فينرةمئقالعلمهص!ؤبلافكما.كعلمهفماملةالهـهفلإلدة

فال!ه.شىءوخرتههت!إلص!خرجلاكنلك،الأرضفيولاالسموك

.("؟ةونمرأخيرأالعالمفيوقعهومالكلمرلهِدلَعالى

ارلدةبحريةقولهمفيللمضزلةا!هرممعريمعارضةنرىهكذا

انإلا.بالجبرلهقانلين.لهمجبرةموفمنكبيرحدلهىمقدَرباً،الانسان

الاضطراريةالآفعالبينفزقإنهفي،المجبرةناصرقدأنهيعنيلاك!ن

والئانية،ردهاصعجزواوقالعادمنحَدتالأولى.الاختياريةوالأفعال

وبهذه.واخنهارهاحعوثهافى*ابإرادةمع!بوفةنهانجرالعادعليهابفثر

.؟6اية"ج!برو.م!ور(04)

.؟.7اية،سدم!ورة:!ضأفظرو

بعدها.وما51ص"الابفة:فظر(24)

-!"
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-ىعف*هصص!مديمل!م-

إفنلهمكنع!بفالفول.فعالهالأنساقبكسبلجنسانه!لامق1لحأثئةالفدرة

لهحالثة.بالقعرةررثَعملاهو

،(51مموبفعلنفسهلغ!ن!لماي)لهوتجردالفعللهعبدلركفإذا

منمخلوقةالعدمنمكتسبةالفعلعلىقرةاللحظة!هفيلهاللهخلق

كسبأالعبدومنوإحداثأوإبداعأخلقاًالفهمنالفعليكونوهكثا.الرب

وهـالفعل.لهاللهاهَعلخالتيلقثرته

خلقأاللهجهةمنوقعتاوالاخنباربةالاضطراريةفالحركتان

والكسب.الضرورةببفىوتفئرقان

ومنلأكشاثحججلسائرالتعرض!رومن،الأمرفيالمهم

الانسانفعالك!بتقداكدسعريان،الضعفعليها!بعولهتيالآنمعري

.("2)اهلمكلتمبأإلالاثعمانومالهاالحعتىالفاكلوه"*اط!وطهمخلوقة

امالفعلنسبقالاسنطْاعةهل:الآثيالنساولبردلهمفلمتاوفى

الفعلعلىخرةلموضدهلهفعلعلىثعرةلهقعرةلهكونوكل8نصاحبه

غزضلأنها،للفعلمصاحبهالاسمطاعةكالآمموي!رى!صظ

قيامهعندالعبدفيالام!تطاعةاللىلِخلقلنلك،زمانينيبقىلاوالعَزض

الملازمةوالنفسيةالجسميةالإنعمانبحالةالأشرييطملاوهكذا.بالفعل

أنينفيالأثمعرىفإنكنلك.الأول1لمحلالألههة!قثرةم!يأ،للفعل

منلأن،وهـواحدفيوضدهالشيءعلىخرةالاثعمانيةالقثرةتكون

بمدها.وما؟8؟ص،الابثة:فظر(24)

بعدها.وما39صر"الئفع:!ضأينظرو

-،!"
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!مفصلىمععىل!صر*ثعري-

أكط)لهفعلوجودوجودهامعيلزملنوهـلهفعلالحالهئهالدَثرهَشرط

يجبنهنلكمعنىكانوضدهالضىءعلىضرلوفالانعمك،(مفدورها

مطيعأالانع!انيكونفمئلأ،وهـواحدفيمعأمدَلهورينأوفعل!نوجود

باطل.وهذاواحد!وفيوعاصيأ

بنسبةلوَملاإلىيؤدىواضحهوكماالأشعريمذهبسياقان

لمفلماذا.لهاالمحثثالفاكلالخالقهولأله،اللهإلىالانسفيةالأفحال

الآنمعري!يرى!الةإلىصراحهْالإنع!اني1لفولالأشعريلِنسب

إلىيضكلاإذ،لهخالقتعالىنهمعاثهإلىدن!عئلأالمكتسبالفعل

لهخلقه!لاكمعقارئيوكاتبفالعد،لهمكلقببلهى!ضاتماالموجد

الاركةفجقا.كعمبألرريدهولهصدخلفاْلهفوليريدفالة8وارأدهن!لك

(ينا!يثاللهف!هو)واحدمركعلىيجتماعهمايجوزلنلك،مسثَق!تان

.تعارضعرمق

!صريحالقولصالأبتعكطغهخريحاولفىالآشعريك

هذهنجحتفهل.بالاختثارقولهمفي!معتزلةعارضأن!ببالجبر

المحاولة!

تعالى:بقولهالانعمكلأفع!الدخلقعلىا!كرم!عري)سنثللقد

!شدولهذاكالواضحمننهإلا.(43)(نوُطغتوَفاخَنفَغُ)وَالثة

لنومطوم.معناهاصبالآيهْخروجأنلكبنبذ،تعسففيهخاطئ

قلهاماضوءفىأيlنيلهعَرم!بعهاضوءفيرئم!َهلكينبغيالقرآنأيات

السحمعليهيراجمممن!شكارقلها!تيفالآية.ك!أمنبعدهاوما

.96لية"،لصافكم!ورة(43)
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-يرش*بمثممفصللهلسكص

فاائَعتئرنَ،:ايراهيملعمانعلىتعالىيقولإذ،لأوث!iقومهلعبادة

تنحتونالذيوخلقخلقكماللىانأي(ثغملوناَمؤخنقغُة!َو5َنوُتِحش

بمشكلةيئعلقلافومهمعالسلامعليهإبراهيمحثيثفسيا!6حجارهَمن

كانفإذا،نلكعنوفضلأ..الأصناممجادةباستنكاروإنماالأفعالخلق

لأن،عليهملأللمشركينحجةنهـكلكانالآبةمقصودهوالأشعرىتفسير

انإننواضح.الأصنامعبادةهيالئياعمالهمخلقالذفىهوالله

الاستدول.هذافييو!لمالأشعري

فىورلهتكما"لهكعمب"كلمةبأنالقوليمكنفاله،نلكوبعد

لفظتيان.الأفمعرينظريةمفهومإلىتائميرلالهقرأنمنةرِدئكآيات

جانبئأكبدمع"فعل"بمعنىالقرأنفيورلهتا"قلكتعمب"أو))كسب((

!فعل.صلهؤلهبةالمسؤولبة

لمالأشعريبكالفولعلىالتثيذيمكنفإنه،نلكعلىوبناء

الجبرمسألةبصثدمنهمنتظراًكانالذيالوسطالحلتقثيمفيلِوفق

الإرادةبحربةفولهمكسيالمضزلةبمعارضةففطاهنمقلهه.ضالاخنبار

حاولوان6الجبرلمذهبصريحمجرنأببدإلىبعريلأحبتمن!انسإق

بعضمعارضةإلىالموفهذاأدى!و.بالكعببالقولنلكإخفاء

.ه!ومفيول،لسنةاهل

والانسانيةالالههةنيت!رألابالمنقكل!ككبعدا!دممويلىولو

كماوالحعبلهنكليفهشروعِةفباتاحلمنالالهعمانيةالار!ةفعالبةأكد

فعلقدكانفيا:!ول.والإ!جكلهخلقحيثمنالأل!ةالاركةفعاليةد31

الجبربقوسطأتكونكلهىب!واخدالأأكئرنظركتهلكانثتْئث

.لاخعماربزر
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!mjimNjmAN&!لمي!عي*شى

ةئي!فمل1َت!بفإنها:الأفمعريلدىْلهكسبنظريهْفىالقولخالضة

لاماتكليفبإمكانالأشعريقولإلىلدىالذيالأمر.تعالىلنهالمطلعَة

.يظاق

بهامرالتيالمراحلمخنلففىيرع!نآلاتحميذأنالملاحظومن

1لكعمب،بنظريةيتعلقهمالممئاذهمنهجعلىممارواقدالأشعريالمذهب

تعثدِحتإجراءحاولوافالمتاخرينبعضأنالملاحظمنكانوان

إليها،ؤجهتالتيالاننفاداتتأثدِرنحتونلك،النظرلِهْهذهعلىبسثطة

للنظريهْ.العامالاطارمنتغيرليال!عثدثثهذهينإلأ

نظرلِةأنإلىهناالإفمارةمنلابدفاله،الأمركانماوأيأ

لافتولنلك،المفَع!جبرمنضربأتكونتعثو.أنلاالأشعرعِهْ!كسب

رشد.ابنعنفضلأالمائزلِثيةوبعضالمععزلةقِبلمنالعدمنكئيرأ

صارلَاقدالأشعرىِلدىالكسبنظريهفإن،آخرأوليس،وأخقِأ

الغامضهْ،أوالمبهعةالأمورعلىلُضرباليَالواضحةالأمدعلةمن

:يُطاقلاماتكيفإمكاني

.يطيمَونلابماالناسالنَهبكلفانالجائزمنأنهالأشعريلِرى

انالكفيفكتكليفأصلأةرثَدلامعثوميلكلعفجوازيرىلاكانوان

الجهدوصرفضدهاختارلأنهيفعلهكالعبديع!تطيعلامااما.يبصر

.(،8)جائزبه1لتكليففان8ْغه

.96ص؟ج،ولهنحللهملل:ثظر(44)

!ا
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!مفص!معصه!صر*ثعى-

العبديختارهلاللذيفإن،يختارماعلىمجبرألهعبدككفإذا

.!طاقلابماتكلبفأئعتبربهاثهوبكلفه

علىالاستشهادحاولغثماأخطاالأفمعريكبالنكروالجعير

حيث،(4ْ)(هِبلَتاط!فةلاضاتحَملتاولآرَئتا):القرآنبةبالأَيةهذأرأيه

.اياهلِحطهملاأناللهدسكوالمماجاثزأبُطا!لابماالمتكلدفلكنلملوإنه

،(وُسنعَهَاإِلاأسْفَنالفهُئكتفُلا):ةبَالااولهناالأشعرينجاهللفد

كلامإجراءبضرورةيقضيوللذيبهنادىالذىالمبدأالأشعريبطبقفلم

التاويل.توجبواضحةحجةنوجدلمماه!اظعلىالله

للعبادالهـهبدكليفالاعئقادبأنلوَملايمكنفإنه،نلكالىوبالاضافة

ماالظلممنفي!كونإنماالأفعلىهذهعلىمهنب!لاحمئميطيقونلابما

غه.اللىبدتزه

تظروبما"لخلاقةة!وزمنلهمسألةإلى!نظرلمخانالأمصري

كلصالألكلةالمشينةطمةإنباتفيشمتلمبنابزبفبةة!دزمنإلعها

اوحد.قبد

العكبةالناحيتينمنللصوبمجانبالموفهذاانحض)وهلومن

لهذيالفعلعلىإلايحامنبلاالانسانبانيحكم!للأن،والشرعبة

لنهتفيدمحبدةنبويةوأحالهيثترآنيةآياتهناكأنكما،بهمايَملالِسئطيع

ومقثرته.يه!تطاغهحثردفيالثينيةالوأجباتدأءالأثسانعلىينبغي

.286ة!أ"لهبقرةممورة(4!ه
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ثعى-،لأيع!هل،لىسنصلسا!

الله:علىبالوجوبالقولىنفي

يرىفي،الهعلىالوجوبفيالمعتزلةمبدأيهثمكالأشعرىأراد

منهكفجائز،يفعلعمايُسأللافالله.ث!يءممبحانهعليهيع!تحيللاانه

ني!كهلويئيبالمؤمنيعنبأوالكبيربالعقبالصغيرالننبعلىيعافب

وقعتئائعالىمنهالأفعالهذهئُوصفولا،الآخرةفيالأطفاليؤلمأو

لهملزماًليسالكافرينوعقاب1لمؤمنينبئوابالنَهكْولانإذ،ظلمبأنها

ومنوالئدَثيرالإخباربابفىتدخلتعالىأقىلههلأن،ذلكبفعلسبحانه

.و!ضرورةالوجوبلاوالجوازالإمكانثم

الهـه،علىالوجوبفيالمعتزلةمبدأيهثمكودإذالأشعريولكن

وبَالمؤمنينئوكمنغهه!لالصر!دئمضْضمابابفئحقدفإنه

العاصين.

الالهيالفعليُخضعانئردلميرع!مألابكالقوللِمكنأنهإلا

!رَفاحالةفيبالظلمالالهي!فعليُوصفلاإذ،الأخئقثامبِلقئل

يوصفالالهيالفعلأنئجاهلولكنه،الأنبياءو!ابالأطفاللَعذيب

الأخلاهة.المعاييرمنوهماوالحكمةبالعثل

الله،علىبلوجوبلوَملارفضغثماالأشعريأننلكإلىأضف

المعطيكنجاهلقدفإنه،تعالىعليهالأصلحفعلبوجوببالأحرىأو

الرحمة،اهمهامنامورأنفسهعلىكتبقالدانتفيدالتيالقرآنية

عليها.لجبنهنفسهعلىكتب(نهومعنى

ض!نهراىإذخاصأ،فهمأ1لعثلفهمقالآشعركيفان،واخبرأ

أفعاله.يقئيممنفوقهفلسِ!مالكتعالىلأنه،يشاءكماالملكفيال!صرف
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حسيرشأل،يع!مل،بمئملمهلعى-

زاويةمنالمسألةإلىنظردْهلالأشعريانايضأنلاحظوهنا

والفرةالمشبنةطحعةفيننمنرالني!مبنافبزبفية1لزاوبهَوهي،واحدة

فيننمثلالنيةيط!خألالهزاويةمنإليهابنظرأنلهونمنالألهببن

الفضائلأسمىمنوهماوالرحمةالعثلمبدأىإلىالإلهيالفعلخضوع

الإلهة.الأفعالبهاتشعالتيالأخلاثَية

اليثعرممياني:والقبحنعيُحلا

حبَدتأوئحس!إنماالإنسانيةالأفعالأنترروادَهلالمعتزلةكانإذا

الأشعرىفان،معرفتهالِستطدعالذيهووحدهوالعقلبليهاعاندةلوجوه

أوتحسنالإنساند4الأفعالأنتررواغثما!دولهذأرفضوا،ولَالئمبذهءلحد

عنونهىبالحسنامرقالهلأنكنلكتكوننهاأى،بالشرعحبَعت

.القببح)64(

بالخيريةتوصفلاالأشاصةعندالأثسفتِالأفعالئننلكمعنى

اللهأنولو.المثبرفعلصونهىلهخيربفعللمر!)دنهلأنإلأالشريةأو

وف!ريتهاالأفعاللخيربةبالنسبةالأمرلكاننلكبخحفنهىأوأمرقد

وثع.هولمامخالفأ

،الأنسانسضخارجأيقفُخل،الالزاممصثريجعلونإننفالأشاعرة

أو)اللهك!رونولأنهم،لهمصثرنلكهولهعقليكونانيرفضونلأنهم

.؟.؟صر1خ،ولهنحللهملل:انظر(+ثا

ا"!ي
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،!وثعرممأ!بع!ل،دعىمفصلط!ط!

يئزملهذيالمصثرنلكهو(ئعالىجههمنالمنزتلالشرعبالأحرى

الشر.وئركالخيربفعلالإنسان

الفمرعك!نمنالاعلاءتحاولهذهالنظروجهةانالواضحومن

الخُلُقي.ل!زلموالوحيدي!ما!مألا1لمصثرئجعلهبحيط

فانه،الخالصلهطدنيالفكرروحالىثربالموفهذأكانوإذا

الالزلممصعرمع!ألةحولالمخمالفةا+لجاهكمنوآحدأ!عنبرأنبمكن

الخئقي.

لهى!نتمونالن!لهمفكرفيبعضلدىظرقالأتجاههذاكو!بعو

لهفلبمفى.!تفكيردفرةلهىفتمائهممنأكثرلهعينيالتفكيردائرة

:والم!عبباتاكيبا*بيقالضرورمةالعلاتةإنكار

هيوهلبالمنمببَكالأشاليعحد4ة!عمكالمعلوممنكانإذا

بصعدهااخدممفلهتي!فلع!دةلهمسفلمنتضبر؟جوويهْلمضروريهْ

العلةعحد4فيبالضرورةالأولونقلىحيث،نييب!رجتلامعالعقليون

فابنا،طَمجوكيةواحتمالبةالعحدةتهبكالآخرونقالببنمابالمعلول

مفكرىمنال!يين!مثروكان.الامملاميلهفكرفيالائجاهينهنيننجد

نييد!رجتهللِمثلهبينما،ئانيأالاسلامةف!عحفثمرلأالمعتزلةالأسلام

.ةلأشاصا

الؤلعلىالأسعرىلهمذبمراحلمضلففيةرعا!مألاأجمعفلعَد

بينهما!عحثةو!ما،والمعلول1لعلةبينضرورلةعحثةهناكرِسلبأنه

!ا
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-مشلىسععىم!مئر*كعى-

لهقولإلى!ثالنىهيوالعادة،عو!وهلفي!ركة!عسوىلبست

.والمعلوللهطة!بالو!عفى1لتلازمبهذا

اغقادهمهوإنماالاغعَادهذاإلىبالأساصةادىلهذيانوببعو

مننلكإليهيدىوما8الكونفيالالهةوالفاعلبة1لنائبربفممولالراسخ

الطبدمية+الأجحاماوالطبفعلفاعليةإنكارهح

فيالاقترانأنهوالعفبةمشكلةبصثدالأشعريالموفوملخص

إئبا!احدهماإثباتيسدممزمفلا،ب!نهماعليةيفضيلاثمينينبينالوجود

يلتقيحينالأئر!خلقهـهد؟""نا"لهل،الأضاحد!ا-نفينفيولارخَالا

النر.في.القاءميهرهنالاحترقىخلق*علىللادروهو"الجسمان

باب!مألابينالأفرانوجودعلىلكل!مئ!اهدةكانتوإذا

مجرمنبب!ع!لطجاد!فعمنىلاحنىبالضرورهَتلازماقرلنوالمسببات

انفررواقالأساصةفك،بب!علاعرمنلهمع!ببوصدولاالمسبب

إليهدى!ظاهريلمرهوبنعاوالمعلوللهعلة!بثمنما!الافرلانهذا

بينهعاضرور!أتحزمأ!خظيسالأمرضيقةفىلط،بنلكالعادةجركان

لىقرئهفيويجوز،بب!علاوجودغد!مسببيخلقالذيهوالهانإذ"

انعرمنالعمببيوجدانويَْبب!موجودمحرمنالمسبسهذايوجد

مع!بول.غهيحثث

الامكانجهةلهىولهمعمبباتالأممباب!باحرينةصا!مألارذوفد

بينالضرورةبكرصيلزملافي،الوحوبلالضرورةلأالجوازاو

منطمة.3اسنحالةالممكنات
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-مفع!لمعدمىم!عمر*ثعى-

لهعصةبنفيقولهماككساصةدغمظقد،!نإلىوبالاضافة

حيث8الطبيعثةالأجسامفاعليةبنفيبالقولوالمعلولالعلةبينالضروركة

لهفاكللأن،مجرهفىشيء!فعلأنبسنطيعلاطبهعيجسمايانلهَثروا

الصفةهبهذهليست!طبيعيةوالأجسام،مختارأحيأ!كونانلابدعندهم

تفعلينئسئطيعلافالنار.يخرهافيتفعلأنئستطبعلابنفهي

!نيالأمورمننلكنجرإلى،الريمعللىيسنطيعلاوالماء،الأحراق

.الكونفيمالكلالحقيقي!فا!باغبارهتعالىاللهإلىإلافعلهائِنسبلا

العلة!بالوقىعفيالنلازمضرورةبكلمالاغقلدهذاكانوإذا

الملاحظمننإنه،(47)!بدحنيمنبتدإءالأشاصةغدظهردْهلوالمعلول

!عمتطعلمبحدثالسألةهذهفي!قولضملىالذيهو(48أالغزأليان

رايفبن،انر:يهذالهىجثيدشيء!مكةالأشاصةمنعليهاللاحقون

بنوخاصةالنلاممنةكلمنالاننتك!منلكئيرخضعندهذاالأشاصة

.(!لاث1؟98ْ-هجرلأْه59ْسنهْ)المئوفىرشد

ا!وليه:ثراماتهوازوقو،

عرفمخصيِقمن6للعادخارقامرظهورهى1لكرامةكانتإذا

مخدثففىةصا!شألامعظمكالملاحظمنفإنه،("9)النبوةلدعوىمقارن

(Vة)ولهنخ!ر،لهطباعةلثنها.اوفلهدلر،لهعبلربدثعفسغدالسببية:كعَابنافظر

.،3-39ص،2053الام!كنعركة

لهمعلرف،دار5لهنيام!ليمانلهكتورتح!"لهفلام!نةته!:الغزلهيحامدابو:فظر(48)

بصها.وما239ص،؟985لهقاهر.

لهبابيمصطفىومطبعةمكتبةن!ركة،التعريفات:الجرجانيالشرلِف1لسيد:انظر(49)

.؟6؟!م19385القاهرة،وأولادهالحلبى

!ا
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-ىل*يع!ممىل!م-

لهقولإلى!تالثيهيوالعادة،الوكوعفي!ركة!عسوىليست

.والمعلولالعلة!بالوقىعفي3التحزبهذا

اغقادهمهوإنماالاغقادهذاإلىبالأنماصةادىالذيانوببثو

مننلكإليهيدىوما،الكونفيالالهةوالفاعليةالتأثبربفممولالراسخ

لهطبيعية.الأج!اماوالطبانعلفاعليةإنكارهم

فيالأقزكانهوالعفبةمشكلةبصثدالأشعريالموفوملخص

إئباث(حدهماإثباثيسطلزمفلا،ب!ينهماعفيةيقنضيلاف!ينينبينالوجود

يلتدَىحينالأئر!خلق،الد.انيل،الأضنفياحدهمانفيولأالآضر

!نر.في-القاهمجرمنالأخرفىخلق-علىكلا!ووهو8الجسمار

الأممباببينالأقرانوجودعلىثعلالمخماهدةكانتوإذا

غبرمنلهصببيطجلدىن!عنيلاضىبالضرورةتلازمأقرينوالمسببات

لنقررواقالأمماصةفك،لهعمببصمنلهمع!ببوجود!والمع!بب

إليهلدىقظاهرييعرهو!ماولهمعلولالعلة!بالمفما!الاضرانهذا

بين!اضرور!أنحزمأهناكظيع!الأمرحقيعَةفيلط8بفلكالعكةنا!رج

لىخرئهفيويجوز،السببوجودغدلهمم!ببلهخلقلهذكيهوالهانإذ،

انمجرمنالسبب!وجدانممببص-لووجودمجرمنالمسببهذايوجد

مسبيه.غهيحعث

الامكانجهةالىتابب!عملاوالأسباب!با!رلىالأشاصةرذوفد

بين!ضرورةإنكارفى!لزملافي،الوحوباوالضرورةلأالحوازلو

.ةبفطفم*ةلاحئساالممكنات
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-م!لمععىل!عي*ثعي-

لهعلأقةبننيثولهمةصا!ئألادغم!عد،ثلكإلىوبالاضافة

حث؟لهطبيعيةالأجسامفاعللا4بنفىبالعَولوالمعلولالعلةببنالضرورلِة

!فاكللأن4!رهفىنميه!فعلان!سنطىلاطببعيجسمايأنفثروا

الصفة،بهذهلبستالطببعهةوالأجسام،أراَدخمحيأبكون(نلابدعندهم

تفعلانشمتط!حلافالنار.بخرهافيتفعلأنشمتطيعلاإننفهي

التيالأمورمننلكغرإلى"!ري!فعلانيستطحلاوالماء،الإحراق

.الكونفيمالكلالحقبقيالفاطباغبارهنعالىالدإلىإلافعلهابُنسبلا

العلةبينالوقىعفيالتلازمضرورةبحمالأغقادهذاكانوإذا

!لاحظمننإنه8(87)الب!لانيمنبتداءالأشاصةعندظهرتدوالمعلول

!شطغلمبحيثالسألةهذهفيثعولضئلالذيهو("8)الغزألىأن

رايفان،الر:يهذاإلىجثيدشيءلمجمانةالأئماعرةمنعليهاللاحقون

بنوخاصةالنلاسنةقلمنالانتتك!منلكئيرخضعندهذاالأشاصة

.(ميلالهية119-"لإهجرية595سنة)الضوفىرشد

اكوليه:ثرامات!قو!هواز

شخصصيِقمنللعادةخارقامرظهورهيالكرامةكانثإذا

مخئلففيالأشاصةمعظملىالملاحظمنفإنه5("9)النبوةلدعوىمقارن

والنضرهالطباعةلثنهالهوفا.دو5لهدربد!قافسعند1لسببية:كتابنافظر(ة7)

-tr،ص2003الأممكنثر!ة ri.

لهمعرت،دار5لهنثام!ليمانلهكتورئح!"!فلام!فةته!:الغزلهيحامدابو:فظر(48)

ب!ها.وما239ص،1980لهقاهرة

لهبابىمصطفىومطبعةمكتبهَئمركة،التمريفات:العرجانيفير!ثالا1لسيد:فظر(49)

.161!ص،9381العَاهرة،وأولادهالحلبى

،!!ي
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*ثعى-مس-مشلىمعععى

علىالأولياءمنلهكرامكع!وبجو!سلموأ!الأسعرى1لمذباحلص

*وللعادةخارقةأمورأفهأ

المذهبفيالمحور!ةللفكرةنتثجهَةكص!نألاالفكرةتهكانث!و

الندخلوديمومةالكونفيالألهي!ناثيرلوم!ئابتقضيالتيالأشعر!ي

بنفيلوَعلامنبنلكيرتبطوما،الكونيةالأحداثوفوعفيالإلهي

.والمعمبباتالأسباببينالضرور!ةالعلاقاث

دِلعلىئقعالتيالمعحزةبين!فرفونكانواالأنماصةأنعلى

إنمابينهما1لفرقانفكروابانالأولياء*علىعَعئالئيوالكرامةالأنبياء

ثحبمنصاحبهاوما1لنبوةدصىتعَلرنهاالمعجزةكفيأساست!يتمن!

.(َ)إظهارهاوعثمالكتمانمهايشترط1لكرامةببنما6النبوةلمنكرى

علىالكراماتوقوعجولزصفكرتهمندعمالأشاصةحرلوف

8خوارقمنالأنبياءر!لحعثممايتمئلنعالىمظمهابالهلةالأولياءدِل

الصحابة،بعضعنزوىوكما،!ك!ولمحمحابلمريمحدثكما

م!اركة.معالخطاببنلعمرحعثماوخاصة

يدعلىالكراماثوفوعئجويزفيالأساصةرايان-حم!وهلومن

.والتصوفالأشعريالمذهببقلهع!ةمظاهراحد!يإنماالأولباء

1لنشرهولهطباعةلعنيا!وفاءردي،ومنعف!كض!لاالصوفيلهفكرفي.:كتابناانظر(50)

.189،صر2005الإسكفعر!ة
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،ل!ممريىصعري-مفصللهد!ي!

الفلاسدةنظرفيالا!ثععريالمدهب

المعتزلةصانشققدالأشعريأنإلىسبقمماأشرناقدكناإذا

بيناوط!موئيانالأشاعرةحاولوقد،العد!استخديمفيإسرافهمبسبب

والاتجاهالعمَليالاتجاهبينمتوسطاْموقفهمفكانوالحنابلهَالمعتزلهَ

المسلمين،جمهورإليهاطماندْهلكانوانالوسطالموقفهذافإن،النصي

النصيين.منأونييلَدعلامنممواءالعلماءيرضلمأنهإلا

ةصا!نآلوالمعتزلةبينالخلاففإن،العقليبالاتجاهيتعلقوفبما

الأساصةبينالخلافأما.الموضعهذامجرقياليهأئ!رناولهَدواضح

علىلهؤلهيهحهومبعدوخاصهْاحتثمففإنه،!مشفعىالاسلاموفلاسفة

والفلاصفة.الفلسفة

الأشعريةبينللصراعالتفصيليالبثانفي.أخوضاتلدولأ

هوكممريعةبشارةاببهفميرك(ودلهذيوبما8الخالصةوالفلسنة

الفكرفيالخالصالفلسنيالائجاهقلمنهوجمقالأشعريالمذهب

الهجومية1لحملةليهكائدأكبريُعدرشد!نبانلوَع!ويمكن8الاسلاهي

.الأشعريالمذهبعلى

تهفت))كتابهنيالأشاصة!هاجملمرنمدبنانوالحمتة

مناسبة!تركلالنهنجدوإنما،ضطلهغزاليعلىفيردالذيالئهاه((

مجركمنكئبهمنكنابايفيالآشريالمذهبعلىللهجوم

لِسثغلها.

!!!،
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*ئعى--بهلمعمىم!س

دَعنحولهايعوركانالنيالرنيم!ةالمحاوراهمنوضحلنو!مكن

شعيد:!جازفيونلكالتالىالنحوعلى(ْ؟)للأشعريهْرشدأبن

بصفةوالمتكلمينخاصةيصفةايأشاصةرشدابنهأجح-2

وإنما،المناظرةيعنيلاهناوالجثل.الجث!يالمنهجلاستخدامهمعامة

.البرهانصحنهاعلىمَمبلملأنهظنبةأويفينبةغبرمقثماتاستخدامبعني

منرشدابننظرفييمَينيةغيرالأشاعرةلدىوخاصةالكلامعلمفقضايا

البرهاني،المنهجبام!تخدامالمئمسكونالفلاسفةيقبلهافلاولنلك،جهة

العامة.نلانمولامعدةاخرىجهةصوهى

الضرورولْتاث!علالنفبهمحادأأداَعتناالأمماعرةرشدابنفتقد-2

بالعحمةالتسللاملأن8والمطولاتالعللبينأوتالبب!عمهلوالأم!بببين

نفسبرأالطببعبةالأمورنفسبرلهى!وديوالمعلوللهعلةببن1لضرور!ة

وماومعلولاتهاالع!بى.،لعلاقةفيالضرورة!مذهالكارلنكما،!لثأ

!مكنلنهأي8لهحوولىبالامكان!قولمنةصا!ئألالدى!ستتبعه

كحبثكغرمنالعلةتوحدلنوعلة!رمنلمر!حعثلى!جوز

((فوضى"حثرثلهىرئمدلبنرايفى!ودينلكفان،المعلولغها

قدبنلكالأساصةيند!نرابنو!رى.الطبيعىلهنظامينتفيحيث

تعالىاللىغهاجمرالتيالمطردةالثابتةالكونيةةُنُسلابالشمليمرفضوا

معظمونرجع.(هْل!يخنفيتنعيللا،و،اللْهيكيقاثِلهئعدذلا،:بعَوله

،لهمعرفدير،د!ثر!نظصفةفىلهنصَىلهمنهج:لهعرقيعطفلهكتور:فظر)؟ه(

ومابصها.42ص1،5198لعَاهرة
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*ثعى-يم!مل،-منع!للالمى

إلىرشدابننظرفيإليهاتطرفواالنيالموضوعاتفيالأشاعرهَأخطاء

.والمعلولالعلةبينالضروربة4د!علالوجودالرفضهذا

معملم-صبيملسوفرشدابنبعديوجدلمأنهالععروفمنأنهإلا

يأتُحثثانغيرمنسدىأراؤهضا!فقدلنلك،نهجهعلىسار

.الأفمصيللمذهبالعامالإطارفيلَعدلِل

،!!ئ
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-ىيشأل،يع!ل!م!سلصفم-

الكواكبحركاثكونأنكرمنالسلفمنفليس،والقوىالأممببوإئبات

الشمسونورالرياحهبوباللهجعلدَدف،الحوالهثإئباثئماممنتكونقد

فيجعلالهـهبانالسلفاهل!قولهذا،الحوادثأسبابمنمثلأوالمَمر

وفيالشمخينالنارفيجعلكماراثَالابهاتحصلوطباثعقوىالأعيان

اعثرافعدمأنتيميةابنالركوهكذا.ذلكونحوالنبريدالملأء

بسيرالنيالعلمثةالفوانينمع!نعارضالعفبةأوالسبببةبمَانونالأشاعرة

عنض!لأ!معرفةفيالن!كإلى!ؤدىالذيالأمر،الكونبمقَضاها

السلف.وجمهوروالشثةللكنابالصر!حةةفل!خملا

منهابتضح،الأممعريللمذهبتيم!ة!نلانلكادكامطلةمجردهذه

الثزامأ!لنزموالمفايهميط!لا!بحثدفرةضيقواغثم!الأشاصةلى

باسمعليهمللهعومالببفقح!قدخماومن.العينهةبالنصوصلهفبأ

معأ.عر!خ!والعنل

قلمنةصا!مألاعلىالهحومكلهمعَامهذافيبالنكرولهيو

لهحف!ر.عصرناوحنىنيمية!ن!ب!تمرف!فل!عل1

الحاضر!عصرفياكرسصي!مذبعلىالعملفيالهحومكويبعو

السنةاهلأراءصلهمصرسالأشويالمذهباغباررض!حولبثور

والجماعة.

،!!ِئ
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*كعى-يم!مىم!سلصفم-

الأيثعامرةمدهبملىثعقيب

منلهاحعثوماالأشعريلأراءالعمربعالاستعرضهذابعد

بانهالقوليمكنهل:الشمارلهذانطرحفاينا،(3ْ)اتباعهلدىتطور

ان.بالنفيستكونبالتأكيدالأجابة؟والندىالعقلبينالوسطالموقفمز!لا

نثكمعولكن.أراءمنالأشعريبهنادىمابلورواالنينهمئلامبذه

شاملة.يخرالأف!كيالمذهبوسطيةئظل

لهممرسهْأنكيفسبقممارابناقفاينا8الأمركانماوأيأ

رابفيننمتلحضاربةولثوافعفكربةلحاجةللببةنشأتفدالألهنمعربة

ننيجةنيمل!عمللوالحضر!ةالعمافيةلهبيثة.فيحثثالذيالصدع

والحنابلة.المضزلة!بالحادللصراج

الحصر:وليس!مث!شيلعلىانظر(53)

رد5(ةصا!ثألا)لهثلاىالحز.*"الكحمعلمفي:صبصمحموداحمدلهكلور-

.،985يووت"لهعربثةلهنضة

تريخ.يلاثعاسة،لهخانحنىمكنبة،الأم!وي:صبةحموليلهكعَور-

مبناني،لهكلبدو،وتطورهاالأمموكةلهخماة:مومسلهحميدمجدحهصهـكتور-

.1975بووت

هالأوللهعزء"الا!عانثةويصودهاالاسحميةلهؤق:قدلحمددفتاحمجدلهكحَور-

.2002الإسكنعرية،ولهنث!رلهطباعةلعنهالهوفا.دلر

بغدلد،الأمةمطبعة"!كحميةوأرلو.!هعحنى:اولعبدرمضكمحمدلمحك!ور-

لهموس!ة،(04رتم)ووباعلامةل!هلص"لهحوش:محمودحي!فىلمحةلهكتورة-

تريخ.بلالهقامرة5ولهنخ!روالألهباءللتالثفالعامةلهمصركة

.؟969لهقاسة6المعرفدار،!رازيالع!فخر:خليفاللهقحروَمكد،

!،
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-ىعف*!ص!ممكلىديدمى-

اليلنيةةع!ر!ارظنفياذ!ثععريالمدهب

لأن،المعنزلةعلىةصا!نألاالسلفبةالمثرسةنفضلحفبعَة

ان!عنيلاهذاأنإلا،المعنزلةمنالسلفيالائجاه"إلىقربالأشاصة

رفضفلقد.السلفيةالمثرسةلانئقاداتلِئرضلم0.الأف!عريالمذهب

.-والجماعةالسنةأهلرايصالمعبرونهمالأدئماعرةيكونأنالسلفيون

،الأشعرىللمذهبالسلفيةالمطرم!ةتاداَعئناهنا(حصيان(ودولأ

بعضمنالسلفهةللمثرينمةزمجمئيميةابنموففإلىبالأف!ارةاكئفيوإنما

.(2ْ)الأشعركي1لمذهبجوانب

فيالكونفيمالكلالحقيفيالفاكلهوه!لابأنالأشاصةاعقدظقد

افكربعدةالفوللهىالاغقادهذاادىوق،نميءكلخالقهواللهان

أهمها:

لها.مكعسبولكنهحفبمَةلأفعالهفاعلأليصالأثعمانبانلوَعلا-؟

نيميةابين!فولكماوا!تعمبالفكلبينةلوَدعمتفرقةيفرقوالمولكنهم

لاغدهمالعبدخرةلأن،الجبرإلىمالواقالأشاعرةانبعئبرالذي

مقارنأمقثورهابخلقالعادةاجرىه!لاولأن،مقدورهاحثوثفيلهاتائبر

لو!وعهالعبدمنوكسبأاللهمنوإحداثأوالداعأخلقأالفعلفيكون،لها

لما،الحاثثةةرثَعلابالمقثوراقردفىمجارةهوفالكسب.لقثرنهمقارنأ

فيصحيحة!رالنفرفةهذهولكن.القثيمةةرثَدلابالمفثررفهوالخلق

لههنة،النلع!نىلهنكرمنوموضهت!ميةبن:!!احمد!قاحعدلهكتور:فظر(52)

بعدها.وما؟02ص5؟980لهقاهرة8للكدَبلهعامة1لمصر!هَ

"!-،
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-فقعومععىم!صر+سعى-

رث!عكللهمخلوقة!عدفعدكانتيذاهن.ى!لألهه،ئيميةابننظر

ولكنهالهربفكلليع!تنهاإلأالمفعولاترف!عكولومفصلةالمخلوفات

وفيحعقةلهفولفهذايكنبفالعد،مجازألأحعقةيفطها1لذيالعبدفعل

هوالرككوفيءاي!غكلصفةولهطعم!لونككماالخ!قهواللهكان

مهت!يلوخرتهمخالقلألههفعالهمخالقوال!هحقيقةفاعلونفالعباد.خالفها

الفعل.على

الهـهخلقفيلهموجودةوالقوىوالطبانعالأم!ب!بابكرلوَعل2-1

ي(،تطللاالدفع!لأن،بنلكالمقصودةاثهمَكجوأنكروا،وامره

فالأف!اصة.ث!يءلأجلoي!ثب!ثرلو.نميلأجلئ!ينأAl-بفعلأنعط!مي

تكونآ!ىلهنصسولاةيظ!عهلالأجم!امولالهعلويةالأف!فييئبتونلأ

م!واهالمافهمللصوك!تيلهكلرةف!رواقىكانواوفيا،ئ!يءلحعوثشببا

ولا!الهـهخرةصلهحوكثفيلهموئربكقالوالألههمونج!8إنكارأد!نا

بد!لهتحزمصويماكبب!ممو!ببيخنثمةطيع!.!فمنلانميءلثر

يلىالانعكبكة!رجلهعكةفكلهعكة،في!زفهعاو8شيثينأوفعلين

الالهة!غرةهوولهريللفمبعالحقيقئولهمحبث،فروىويشربفيشبع

منبوجهالحو!ثفيتثيرلهفعلولاطبيعةولاقىة!هفليس،الأزلية

فابهمال!ببية،مبدأنكرواغثماةصا!ئآلالنتيعيةبنراىولهْد.الوجوه

8لهضولوصرثحوالألهمةفل!عهلوإجماعةن!علالهكلبخالنواناحيةمن

مثل)بذ!الأمرتايفكلالهلنَهين،رقهلالآيكمنلهعيدفيورددَض

ف!خضدلخرىناحهةومن،(الأرضوإحياءهام!عهلمنالماءإنزد

ولمرهخلقهفىالهـهحكمةفباتعلىنوَصتيالنينلهطماءجمهورالأشاعرة
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!يرش*رهع!ل!منولاسى

وصلحئىتطوراتبعدةمردَهالآشاصةمذهبانانِلأركما

فيالمرحلةوهذه.الفكريألابداعمهاافئقدالجمودمنمرحلةإلىاخيرأ

امروهذا.الأشعريةالمثرسةنهايةمرحلةثمئ!انيمكناعتقادى

هذهانتهتوغثمامعينةلظروفنئبجةنشأقدالمذهبهذالأنطبدمي

انئهث.فدتكونمهمتهفإنالظروف

الاعتباربهذاالأشعريالمذهبإلىننظران!نبغىنناوالحق

أورلعدكيينمنم!واهالندَديمامنقوىلاعثيدةنقاطعلىيحنويرئنهخاصهَ

.الععاصرةلهفكريةبحاجفنا!فيلافإنهنلكعنوضحلأ،نمعلَمنلا

،!!ي
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السأب!الالل

للفلسف!*االفانق!
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-بنصلمعيع-ههمنزهيله!نة-

!سة-.همب."ذمم)لهمتوفىلهغزاليحامدابيصالحثيثان

لهتىبصمعهحلاثمنلوالمضدتفكلارهمنحنىحيثمن(مبلاثية111؟

وربط8غهاالحثيثكئرللنيالأمورمنالام!لاميةالحضارةفيتنكرلأ

فييضينالاامرهذاولكن.ومنكرمنصفبيننلكفيالباحثوناخللف

.المقامهذا

منلهترأليموكْفإلىالاشارةهوخمابيانهيعنيناالذيان

سيناوبنالفارابيلدىوخاصةالامملا!هةلهمغمائيةالفلسفةواعني،الفلسفة

وم!طو.وزمجمهاالبونانبةالمشائيةوكنلك

الام!لامي.لهفكرصفبفط!خمص!ناقىلهؤلهيانالمعلومفمن

وخهم!ةالصوفيَعلاةفع!كماالام!ماعلبة،ةعب!غلاوهمالباطنيةانئفدفلفد

وخصةالمئكلمين!ضأرلهدَصن!ك.الىوناوالائحادبالحلولالقائلين

لهمذبتبنىغثمالهكلامعلمفىالصلمبإلجامنادىكما.المعتزلة

.الأسوي

!مكنبحيثودةوتصميلأعمقأاكئرللفلعمفةهقداَدتناكانتولكن

الامملامي.!فمرقفيالفلسفةعلىضمىفدإنه:!فاللن

تهعتوب!الظسفةط!ففىلهغزاليك!ىخاالأشارةمنولأبد

أهللآراهالممثلنضهكعئبركانلهذكيالأممويالمذهبباسمالفلاممفة

ةف!عظهلهمعارضينالمدطم!منسبقهمننلكفىالغزأليبزرق"السنة

.د!صلاهذافي!لاضونعلىاغمدكما،اليونانثة
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!س!مابع.صمنةبيللنلعنة-

فين!رطواماعلىب!براه!!وفاءعلىقروامابفمنلكالقزألي!ع

!ها.بينمالاخلافكئرولنلك8المنطق

إصابةقيالسببيأنْ!ثمعزلهفلعمفيةلهعلومفيالمتاملوالنا!ر

ولت!ضاتموأعاليطهموالطبييةالر!ف!يةالعلومفيوتومفهمالنلاسفة

هبادئلهامئلأوالطييعيةلهر!فمهة-الطومكهوالالهيكفيبريملاتهم

بنرنيبهانوصلواأوليةومطومك!فلام!فةصفهاومحسوساتومهممات

!هاليع!بهفي،نلكمنالعكلى-ءحتطىالألعكلط.محهولةيمورالى

لمورلهىبهاطوصلوقرليةومطوهكومحيموسكومفعمكمبلأئ

ونخيلاتمأعفيطم!هافر!لن!،للالى!مالىلمحهارليسمجصلة

وكنن.ونخمينكوئخيلاتو!ل!كوهلممحهصرعههافلسفموجاعت

لا!نىالضبيةالأمورفىتصورتهمحطأ!ىمدعاةلهح!بطبيعةنلك

لهخطا.منالمصومعر!فلاطر!صإلانعر!

)فه!!ظبمكنالهلهغزلهي!فالالعةلهفلع!فةعذ.حىلهردوفي

لهئاليفهممبب!هانكرو!محةبليغةصئر.يمكلمةوقي."الفلاممفة

لبراعةالخضوعبهمتعرجوكيفالناث!نهَلىهكفيالفلعمفةتاثيرولهفر

بنكثهموالا!مكوالطبيعيةولمنطفةلهر!فمثةلهعلومفيالفلاسفة

معالفلاممفةهولاءأنرلىالما،!ال!مالاربعَةمنلهنحلللهىوعبفربنهم

وثاحطونو!نحلعفر!فللضكرون!هم6وغزلرعقولمرزانة

وضمتوتكايسأ.تظرفأالط!ونكروافهـحعوا8والمللالأث!لنل!فاضيل

لهيونكفلاسنةغيدةنه!!ب!كتبف!نلهىالحاثةومستالفت!ة

!اخذهاالتيهذه"المساثلانو!ب!،بالألهثلت!نعلق!ماكلمنهم!ننلألهض

!،
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-مفصلسىلقهسزميلهفلعفة-

علىهي!ليةوقضاياعلميةباغبارهامال!مالامئفلسفةمنالمعطثون

إلى!ذهبلمأنهوببين،الأنكعاءغدومجرةالعقلاءمضاحكالتحعَبق

والآراءالمنكوسةالعفولنويمنطبلةن!رنمةإلأالآخروالبومالهـهإنكار

المعكوسة.

الفلاسفةحالوشرحالبحثفيمنهجهبيقانبعدالنزاليويشرع

أفلاسفةونلأضنصالمهالاوالنيالشريعةنصلامالنيالعلومنِنبوفرًق

في1ليلهتريشرعكلههذابعد.الالهيةللبحوثومدَدماتهمشرانعهمفي

الموضوعيالبحثضوءفينلكفيومنلأ!تهمالفلالحهممفهَمسائلبيان

.يلَمعلاوالمنهج

مع!الةعثمرةمتمنها،مسالةعئ!رينفيالمعمائلهذهحصر،وفد

مهاويبين.الطبيعطاتفيمسائلولربع1لطبيعياتبعدوماالإدهاتفي

!يثتهم.وتها!واختحفهموشلأكضهماسندلالائهمضعف

لهعبارةوممحمةالئعبيربقوة"ئهاهـللفلاسفة"الكتابهذاويشمم

ويط،الموضوعفيألفت!ئيلهكتبعامةبخلافالأسلوبوسهولة

،وتفكيرهبشخضيتهوالاغدادبثينهوالدكةنام!الابممطلئمولفهأنعلى

منورجالأوزملاةانرادأباغبارهملهعماءلهفلام!فةبلىينظركانحيث

بالحجة.الحجة!قرعبحركةويباحثهم!نعثمهموالفكريالعدَليمسنواه

و،لباحثينللمؤلضمن!طرازهذالهىثمعيدةحاجةفيالمسلمونوكان

ولبيانبمكةالفلا!سفةلِقمنلهعلمبةةنمِههلوالفكريالاسنعلاءلمواجهة

حيننطكالغزأليفعلولعَد.نامِلابلهحقيعَةإلهر!عنالفلسفةلَهافت

بعصمهْر!ف،علميةرشجاعةحرل!ووايمانبثقةالفلسفةواجه

!،
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!مفصومعكلىنفدمنزهيلهلفلعفة!

لهراسةإلىنضاجالفلعمفةمنالترلهيموكفلهراممةكانتوإذا

تفمكلكانتالتيالرئب!مةالمعصائلالىسنشيرفافابنا،متانيةمفصلة

ب!مباحث!تطق!ماوخهممةوالمئ!ثيقالأئماصةبينالخلافجوهر

الألهِةء
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تفمفنيله!قديةتمفللعى-

الفلاسنةتف!ثوالغزالي

قخنوابانهمالفلعمفةمحربةفيم!بقهمنكلصالترألييمتاز

فكئعت،الامملاميالثينفىوالأغذيروغائدهالاسلامصالثفاعموف

المو!صةلهتهموينفونالاسحمصيدفعونوهؤلاءالأمملامتهاجمالفلسفة

فكك.ونظرياتهلصَاثدهلهعنرويلتمع!واه!وميبررواانوبحاولونإليه

الضيدةويحصنلهفلسفةهجمكينلقىدرعأكانالترلهيفبلالكلامعلم

بهاجمأنالتراليعلىالسابدينالمتكلمينمنأحديجروولي،الإسلاملِة

إنمافقطالعفاعي!موفنلكلىويبعو.ديرهاصفيويتروهاالفلسفة

ولعثم،وفروعهااصولهافيوتضلعهمالفلسفةفيتعمقهملعدمكان

مابقثرأدَمنوجرحأاهنوعِممؤيوالفلع!فةبهايواجهونالعيبالأمملحةنسلحهم

كليل.بعد!نلهىمحأفميركماالغزاليلدىمتوفرأنلككان

ضمية،عنلهثفاعموفلهغزلهيقيالمتكلمينموقفكاتدَعل

الهجمكردكانتغايئهبنإذ،ضعيأموضأعا!ثلاموفيكونماوغلبأ

ضَط.

عليهاوهجموالنقديالفحصىلهفلع!فة-ولهدلولهاهاجمفقدالترالي،أما

الموضوعلهْعلىالقائمالعلميوالبحثالثر)سةعلىمبنبأأفِلنعهجومأ

1لفلسفةالترأليالجأدَدفبنلك،الفلاممفة.حجج!مبحججالاحتجاجوعلى

فقد.المدافعينمولهْفيقفواانإلىممثالعهاو!جأالمتهمموقفلَمفانإلى

انتصارأوكان،الفلسفةمنالثينيالفكرموففيعظعمأتطورأهذاكان

بهاوالمؤمنينائباعهانفوسالى!مد4بهعالتالاسلا!عةللعفيدةعظيمأ

العلمية.وم!يطرتهاالفلسفةمهابةغهموزالت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!مفصلمعبعثعهمشميللفلفة-

رسمهاخطةطارفيالفلسفةاننقد!دالغزلهيلىبالنكروالجثير

هذافييكنولم،الفلسفةعلىلههجومفيالغزالييتهورفلم.لنفسه

حكىكماأولأالفلسفةدرسإنه.ريكَهدهلضيقولالغيرهمقلدآالهجوم

علىبقفلاهبأنيومنكانإذ.(؟)((الضصمنالمنقذ))قيبنفسههو

أعلم!يساويحئىالعلمنلكمنئهىعلىبقفلامنالعلوممرعلوفشاد

درجته.ويجاوزعلبهيزيدثم،لعلمذلكأصىفي

حفبقنهاومعرفةالفلسفة!راسةلمحيواجئهدللتراليجذ!د،لذلك

يسئعجللمئم.الفعسفةعلوممننهىعلىطثعحتىاغوارهاوسبر

غامضةتزللاالفلعمفبةالمباحثانراىبل،بالهجومببدأولمكذلك

أففتفدالفلسفبةالكنبوأن،الناسمنالأو!مطهتداولفيلططمتمعفدة

نلكلَعمثواقمؤلفيهاوكانواضحمجراسلوبوفيرمزيةلغهَفي

سوءمنوكحمبهاالعامةلتاولمنبحوطهاالفلسفةحولسهاجألبفبموا

التاليف.نون!عحبيكونوالمربمااو،فهمهم

الفلسفيهَالمباحثفبهينكركئابألِؤلفكالتراليراىدَض4لنلك

وقد.مشوقاسلوبوفيواضحةسهلةلغةفيووسائلهاالفلع!فةونظرلِاث

فكسر.وايضاحهاالعلميةالمساثلطي!عبتعلىعجيبةقثرةالتراليرُزق

العلميالاحتكارورفععلومهمعليالفلام!فةنرضهالذيالسياجذلك

المصطلحاتمهنكرالذي(2)"لهفلاسفةمقاصد"كتابفثف،عنهم

لَار!خهبلاثعاصة،يد!جهلمكتبهَ"لهضصمنلهمنف:لهؤلهيحهمدبو":فظر(؟)
.rA.

ا!ماهرة"لهتعويةالمحمولهيةالمطبعة،لهفحعمنةمقهم!د:لهفزاليحلعدلو:انظر(2)

.؟936
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منزميللندفة-ئنه!بعسنعملممط-

من-وف!8الفلاسفةبهااشتهرالتيالمخئلفهَوالمسائلوالمباحثالفلسفبة

ماكأحعمنالكتبهذانيالفلسفةلهؤلهيصض!ضد،!ناوتعليقمجر

الفلسفة.رجال!عرضها

لأزمةةمعم.ربض!فىلهذيلهعملمذامنلهغزلهيالتهىأنوبعد

فيشرع8لهعلميةقمتهاوإسقاطالفلسفةف!زتبعانمنبهاضطلعلما

الفلس!فةنقدهوو((الامملامحجة))يلفلنفيلمحمتحقالذيالثانيصله

عل!ها.و!هجوم

جامدأرمتهورأأيضاًالثفية!مرحلةهذهفي،لغزالييكنولم

القولويطلقبالإنكارالمخعلفةوفمعبهابفروعهاكلهاالفلسفهَيشملبحدِث

فيغهمجاءماوكلوالخُلُعَيةزلهعمياسثةو!منطقيةالرياضيةالعلومفى

وكثيرتقثمهممنكئيزفعلكما،بهاو!فرهممهامغئطهم1لطبيعيةالعلوم

بفلكضررهموكان،مكابرونمعانثونفهمبفلكفائبتواعاصرهممن

علمثة.فمةوكتاباتهملأقوالمتكنولم8نفعهممنلكثر

هذهمنالكبيرالصَمكصرأحةبكلاغرفضد،الترألياما

بل،وهبال!نعأالعينيةبالأمورمنهنميءيتعلقللاصذكزناهالهنيالعلوم

وفتقد.ومعرقهافهمهابعدمجاحثتهالهىم!بيللابرهانيةنمورهي

لهينبةخثمة!علمبةالحفانقوهذهالعلومهذهإ!لكارانبرونالنيننولئك

عثويخرفىجهادهمفكان.والضصللكلرومحاربةللإسلامونصرة

1لثين.علىجنايةوكانت

بعضهابصحةوالاعْراتالفلسفةنروعجميعفيالنظروبعد

وقد.لهفلاممفةأغاليطأكثرفيهاالإلهياتأنإلىالترألىانعثى،وإفادلَها

!ا
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مفزميلهلفلعفة-تعدمفصلمابع!

العقلفيالبشرمعشوىفوقوكونهمومجقريئهمومَسيتهم!فلاسفة

فجاء،(اتهاهـالفلا!سفة"كتابفيالتر،لييتجلىلهصفةوبهذهوالئفكير.

زمانه.حاجةوقضىأوانهفى

بالدليلالفجسفةومهاجمهَالفلسفةمجابههْعلىالغزالييقتصرلاو

(فولاشك.اللاذعوالنقدوالسخريةالتهحإلىالأمريبلغ!بك6العقلي

أصيبوفدالفلسفهَبسحريؤخذكاد!مجئمعفيأرِعبكئائيرأل!طك-كاق

ثهكمفجاء،كاملأخضوعأ-للفلسفةوخضعالنمصبمركبأفرادهمركثير

كلفيئوجدالئيالمريضةالنفوسلهذهعلاجأاللاذعهدَدنوالغزالي

عصر.

الكتاب1خربلىوئ!ئمر!حهاالفلسفةنقدفى1ليالغزيم!تمروهكذا

مسالةع!نمرونوهيعلبها.بالردنكفلالئيللمسائلجمىعلىبانيحنى

الثلاثةلئا!عملاوهذه.الباقيفيوبذعهممعماثلثلاثفيكفرهمفكرناكما

بكوفولهملهعالمفعمسألة:هيالفلام!فةمهاالترلهيكفرالتي

علمأيحيطلااللهبانفولهمالئانيةوالمسالة،ضيمةكلهاالجواهر

الأجسادبعثإنكارهموالئالثة،الأشخاصمنالحلئةبالجزئعاث

الإسلامتلائملا1لئلائةالمسائلفهذه)أ:الكتابخاتمةفيقلىوحشرها.

وانهموسلامهعليهماللهصلواتبالأنبياءكنبمعتقدومعتقدهابوجه

وتفهمأ.الخلقلجمامرتمغثلألهمصلحةممبيلعلىذكروهماذكروا

.(3)((لهمسلمينفرقمناحد!خقدهلمالذيلهصراحالكفرهووهذا

لهقاهرة8المعارفدار،لهنثاسليمكلهكتور!ت،لهنلاممفةتهافت:لهضلهىحامدابو(3)

.309-307ص،؟809
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-سنصل!ث!بعثعدمضميلهلفلعفةً

الفلاسفة،تكفيرفيتكمنلاالكنابأهمبةكهنابالأشارةوالجثبر

منوالحطالعلميةالناحيةمنالفلسفةفمةإم!قاطهوالكتابغابةانبل

وبنلك،وتخميناتو!اساتونخينأفكارمجموعانهاوإثباتمكاننها

بخطىل!قدمكانتالتيالفلسفةوخئفباهرةخثمةالدينالتراليخثم

تحلكانتحيثالناشئةلوَدععلىمسبطرةكانتوالئيوواسعةسريعة

الموجعهْبضربائهالنزاليخففها.والأجصالقدسيةمحلنفوسهممن

الوراء،إلىلَتخلفالفلسفةجعلقديكنلمإذافالترالي.العنيفةوهجمالَه

نفسها.عنبالثفاعشغلهاعنثماسر!انهااوففاكقدعلىفإنه

بردبالذكرجثبرأ!أكنابأملَكن!الفلسفبةالأومماطنسنطعولم

119n-هجرية595سنة)نؤفيد!ثرلبنجاءحنىالفلاسفةتهافتعلى

لمد!فرابنفإن،نلكومع.التهاه")!هافتكتابه(فأئفميلاثية

مكفئهاللفلسفةيعيدانئتكرلا!تيالفلس!ةجهودهمن1لرغمعلىيشطع

.!مل!عملاوغولنفوسفي

ئِ!يم،
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منزميللفلعفة!تعه!تمطبع

العالممَة،ميعألة

ثلاثة-حججإلىيعالعالمقولهمقيالفلاسقه،ستند

.ءدوًالا!ا

ولماذا،وهدونمنوقتفيؤجدفلماذاخاثثآْء،العالمكان؟ذاَت

اللَهأحوالكانتإذاإنهالوفث*؟نلكا!هة*ئرجيح1دةالإزأفتضف

لأنمح!وهذا،الإطلاقعلىشيءغهلايوجدأنكبماماةهب!شته

مدَمببالدَوكدوصَمملاوهوالدوامعلىيوجدأنوإما،بالفعلجودموالعثم

العالخي*

إلىالنَهاققاريعنيالعالمبحدوثلوَدلافل!،أخرىuحيةوص

بلككلكانولما.الطبعاوالغرضلالألةلوةرثَملاكلهيكنلمشيء
محالاً.العالمبحثوثالقولتهsمحالأ

منذ1لعلم!هيوجدأنلأبدكانولن!،الأزلبمنذكاملفالثه

مرجح.بلاالترجيحاوالثامةالعلهبثلعِليعرف!ثل!لوهذا.-اثزد

الثاثية:ة!لا

ناحعةمنوفلكمئنابمالحالثلأن،فثيمصحاثحثرثاستبعاد

انالعالم)أىالمتناهيطرفيتصلفكيف.مئتاهلاوالقثيم،الزماق

؟إلذ(أأىباللاضتاهيحادثأ(كا!

الفالفة:أعحجة

وليست.1لحالثنلكعنهايكونتسبمَهمادةمنفهوحالثلك

لهونمنوالكيفياتوالأعراضالصور!الحالثلأن6حالهثةالمادهَ

ممكنةكانتتوجدأنقبلالموجوداتبنإذ.ضيمهَإنننالمادة.المواد

-!!
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مفزميلهلفلعفة-لت!مفملىلعى

سوىالمحلهذاوليص،بهلتصفمحلمنبهلابدوالإمكان،الوجود

الهيولى*

لهعالم.بقثملوَعلافيالفلام!فة!يهااغمد!تيالحججاهمهىهذه

يلي:كماالحججْهذهالنزاليانئقدوفد

:الاودا!جةنقة

اقئضثقثيمةبإرادةحثثفالعالمبانالانشعَادمنبمنعالذىما

اسنمرالتيالغايةإلىالعثميستمروأنههوُجدالذيالوقتفيوجوده

لميوجدفيقيالعالموجودان!ابتدأحيثمنالوجوديبتدئوانابيها

فيلهقثيمةاللهلارادةمرادأأصبحئم،!صثلمثمومن،لنهمرادأيكن

مه.حثثالذيالوه

الاحداثفىعجزعلىنلك!علفلا،محم!ع!بعَهالعالمكانوإذا

من)اثه(لهقعيمينعبهبينلهى!ؤديك!ن-لأن،الحثوثاستحالةعلىولا

منطقإلىفالأ!ب.الامكانلهىالامطحالةمنوالعالمالفثرةإلى!عجز

وُجدالذكيلهزمننلكقيلهعالموجودالهـهيزبلم:يقالأننلكمنالعمر

بعدلوجودهمريد)تعدى(اللهبأن!َميفلاموجودأ1لعالمصارفلمافيه.

العالميوجدأنالأزلمنذأرادلحداللهان:يقلىوإنما،مريدأيكنلمأن

فنرجيح.الاردةصبتأخرانيجوزو!مرلد،فيؤجدللذكيالوقتفي

لىمجرمنضطالهـها!ادةإلىورجعالما(لهخلقفعل)الهـهمنالفعل

لهقعيمفيتغيرحثوثوثَعتلأن،الهـهذاتفيلهحو!ثنجثدنلكبقنضي

العثم.بعدالعالموجودغدذاتهفيتغيرولاه!لالاردةتجثدفلامحال
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مفزهيللفلعفة-!م!علمعابعتعه

ممَثماتلحدلأنباطلأ،يكونالهبولىبفثملوَدل،فان،نلكوعلى

.(4)به!فوممحلإلىيحتاجالإمكانبانالقولوهيباطلةالثليلهذا

عَعب!قولعلى1لفلام!فةلألهلةالغزألىلنقد!عامةالأطرهىهذه

العالم.

التراليآراءارجاعبحاولالباحث!بعضانإلىفميركوأود

بقدمالفلا!سفةفولونقدعرضفيوأسلوبهمنهجهوحتىالموضعفئافي

في!نحويبيحيىتائرقدالتراليان:فبقال،خارجعهَاصولإلىالعالح

الذيهوهذاالنحويويحيى.(ْ)العالمبفعقولهفيبرقلسعلىرده

لوَدلاعنيدفعكانمسيحيمفكروهوهلوبونوسجونباسمل!عرف

نكونوربما.بقثمهالفاثلينالمحدثةالأفلاطونيةانباعضدالعالمبحدوث

بالثليليثبتلمولكن،الاسلاهيالعالمصُهـفي!لهنحوييحيىأراء

النحوييحيىرلهودعلىاطلعقدالتراليانلهتاريخيةلهناحيةمنالقاطع

ولشابهالفكربةالموافلشابهاننلكإلىويضاف.لهعالمبفثملوَملاعلى

انالأولىمنلنلك.الننائجتشابهإلىبالضرورةيودي1لعنطقيةالمفثماث

لهضيعَة.هذهضوءفيلهرايفيالنحؤيويحيى،لغزلهيتشابهنفسر

بعدها.وما88ص،لهفلام!فةته!:فظر(4)

،؟769بغدلد،والفحع!فةلهمئكلع!!يحوار:اطوسيلهط!حعملاثغور:فظر(5)

.؟18ص

كنلد:وفظر

.92.Walzor(R): Greak into Arabic, Oxford 1962, P

--يم،
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-مفصلمعىعهميزميله!فينة-

!مرنجياتهونيبالكليات!امملعمسئة

سينا(وابنالفاريبي)وخهممةنوال!عملاالاسلامفلاصفةذهبدَدل

لهزمانئحت!ثخللاكليبعلمالأشاء!علمالدلنلهىارسطوئابعوا!ن!

في:ضالوا.والمستفبلوالحاضرللمفميبالنسبةعلمهبخدممفلاحنى

خهممةبصفةسينابنتومبعوق.كليبعلميعلمهاولكنلهجزئثاتيعلمانة

لهمسالة.هَدهفى

المعلومئعرنإذا.!مطوم!ئعلهعلمد:!ننيم!نابنوححة

م!غيرةالحزئياتكانتولما.العالمتضضدلهعلم!توفيا.العلبمتضر

.!حم*اعلىو!ت!ر*م!فأبهالهعلمكلن

تو!عكبمث!دنظةهذ.فيالفحصفةرايلهؤهىو!وضح

.اخرىمرةمجليثممنكسفةلكنلمك!بلهدكع!فىسئ!لاف.س!ثهل

محمهئم!كنلمك!بوجودهثملهكع!وفوجود)محمئلائةأحو!ذلهذه

لوالمحلعلىنعابتمخنلفةمنكلدة!ثلاتةالأحو!ته.وحهوده(!ب

الأحو!هذهفيخده!خئلفلاالهـهعلمولكن.لهخمسوهوالموضوع

بهيتصفعلموسوصرضهصفالةوحمىلهكع!وف!علمبه،لهثلائة

موجودةالشمعرران!علمكأن.!تفولاكخمطفلأوالأبدالأزلفي*ا

قيبالكبموففعلمه.لهوربةةحرك!تحرفىوفهطموحودالقمرولى

لاواحدةوتيرةعلىكلسبماوزولههو!وعهويعدوفىعهوحالو!ؤعه

!علمالهـهلأن،الهـهذلتفيتضرألو)حتلافألهوجبلائمومن.يخدثف

"!!ث
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-م!علىمعيثعدمضميلهل!عفة-

تغيردونمنالوجودالىالعثممنالمرككتغيركثف:مليفإن

الإرادهَ!

فصدعلىالقديمةاللهارادةيقيعمونالفلاسفةباننلكصلِجابفإنه

الحالث*الأنسان

1لفلاسفةان:لاَمي.الفياسهذاإلائصوريمكنلا:قيلفإن

1لنحمَقعندالكلباتهذهنكئزاي،ئكئزهامعبالكلب!تعالمأاللهبجعلون

النَهعلميتعثدلاإذذائهفينعدداونكثزغبرمن(الأشخاصفي)الفعلي

فينكئزمجرمنالحالثبالمعلومالفثبمه!لاعلميئعلقفكما.المعلومبتعدد

دونمن1لعالموهوالمحثثبالمرادالقثبمةالارادةسَعلقكنلك،العلم

ارالهته.فينغبر

مجرمنفيوُجدالذي!وفقيالعالمخلقعلىقافرأالةكاندَعل

حيثؤجدلحعثقلهعالمولكن،ترجيحألئخصيصأنلكيقثضيان

الفثبمة.الالهيةبالاركةؤثدالذيالوصفوعلىؤجد

الثانية:الحجةنتة

ح!روث(للفلاسفةموحول)لهخطابتشبعثونلملذا:الترالىلوا!عت!

للكواكبالثور!ةالحركةكفت،خيمألهعالمفىفيابهآفبمفىحالهث

متجعدةلحوالثأدد!معمهذ.أصبحتفكيفكللككانتفان،قثبمة

2وتأالرومتحعثولأشياء

حركاتبانبعَولونالن!!فحع!فةمنطقبنفسلهؤلهى!تكلموها

ماخماكليسانهإلى!شبر،المتجثدةالحوالهثسببهيالقثيمةألأف!

محثث.بمراد1لفثيمةالداردةننصلانفبمنع

َ"-!،
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-ميلمعىث!مضليلهلفلعفة-

لالآنهبالزمكالعالمعلىالهـهتقئم!نلاسنةبكركلهىري!فيثم

موفتبرومحلول.لهعالموجودقيايالأف!حركةقيللزمكمعنى

العالمعلىمتقثمالهـهبلن،لمتكلمينقوللىمرىةطَعن!ه!م!فيالمتكلمين

هاف!عع.عالمومعهكلنئممعهعالمولاكانه!لاأنمعناهبالزمان

العالم.ذكومحمالباريذا!وجودأيبالوجودالانفرادمعناه

:.الثالثةالحجةنتة

إمكانهوبماالثليلا!هفيإليه1لمع!ارالإمكككالترالييرى

العدَلرَئقماكل":بفهالامكانيعزفونالفلام!فةلأن،محض!لي

ي!تقثيرفالامكلن."مع!تحبلأمئميامتعفان،لكَليرهيمننعظموجوده

والامكانفالوجوب.قطاغبويوجودلهلنأي،ذهنيامراو

مجنيموجودالىتحتاجلابحتة!طيةموضوعاتكلها!هةلاحت!مالاو

الأمجان.فيلهاوجودلا"معلومك"مجرد!هفيله.وصفأتكونحتى

)والمعَصودفهممعللابمكانمجنيألهفلام!فة*وجودأيتصوروكيف

أنلِمَررونممينا(وابنكالفارأبيالغزأليضلالاسلامفلاسفةهمهنا

فيلاالأذهانفيموجودةالعامهْ(المعانيأوالكليةالأمور)أىالكليات

محسوسهْث!خصيةجزيئكهوإنماالأمجانفيالموجودولنالأمجلن

معولة.نجر

فيلهوفعيلهموجودلهىلهمجردلهمصولمنالاثتعَ!يصبحوبفلك

.مئمروعمجرفتضهوالنقطةهذه
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ثمهبنؤبيل!نلعنة-مهلىمبعت

لالكو!مبب!بايط!علمبلنرنلك،كلىبطم!متغوةالحوكثجمى

.الأسباب

لهنام!وث!خعىولهمككبالمكة!نعلق!ما!فلاممفةمذبك!نك

وخالدوصرود!زصرضكعلملا*افي:يضلوني.والحيوفك

الاشمانكعلمويخما،-والأهزاهوالأ!ادالأممخص!علملأأفى1لنالىمن

منمكونأبعثه!كونككوخويصهصيرضهوكطم8كليبطملهمطلق

عنبهلهتمؤوماد!زشخصلمحاونفع!.جععمنمكونرفهأعضاء

يومعمنحبلةلهحع!يةوالمعرنجة.العرلهىلاالحصالىمرجعهفنلكعمرو

.ى!عتخهفيمحالة

!طلىنلكعنيلزمنه!رىلهفكرةهذهلهغزلهيلهنتقدوغعما.

!فترقما!علملاالد!كلإانه!قولهذامضمونلأن،بالكلثة1لشرائع

عالمأبه*ا!كنبم!عصيهوالد!طى!جزلألك!عمروصزلأبه

.متغيرةحلاثةولصلههجزئيشخصز!دألأن-4لحوالهمن!تجدبماولأ

شيئأ.الناسفركفى!وفلااللى!فثمومن

هذهلأن،ط!حعلىنبىكل!عرتلأفهصن!وعلزمبل

وجهعلىوف!نبياههنادلىضط!طمولهما"لهحعىمرحعهاالمعرفة

كلي.

!تغيرلأولحدالهـهعلمبلىالقولالفلام!فةعلىلهتراليينكرولا

مئفقه!لاعلمصالتغيرنفيفإن.لهمسئقبلولهح!فيغهالأزلفي

قبلمن!كنلمشيئأعلمقدالدكانإذا!كون!ماالتعرولكن.عليه

،!!ي
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!سن!لمعىسَدسنزلهيلهلفلعفة-

الهـه.علمفيتغيرأيقتضيلاالعارضةلهحوالهثفي!تغيرولكن.بعلمه

مثالين:لنلكالترأليويفكر

علىأصبحثميمينكعلىكانماف!خصأأنلنفرض)الأول(4

بأنلاَديىَعحانده!الذيالشخصذكفيتغيريحثثلمإنه،شمالك

إضافاتهذهوإنما،بهالعلِمثمالعلمتغيريدَتضيأر!غتلَغيرقدالمعلوم

فكالمنتعَلالعمخصفيثغعرهناككانإذاوحتى.محضةوعوارض

انحلائهاثمالشمسبكسوفالعلمكنلك.دونكمنهومهالتغعِرهذا

العا؟.ذاثفيئبدلأتوجبلأمحضةإضافاتهيإنما

ذائ!فينغطرفلا،.غدأسيحضرزبدأأنعلمتإذا4)اقفي(

عوْلوبالسابقاللهعلمفإنلذلكخضوره.وبعدالحاضرفيلعلمكبالنسبة

انفي،الآشياءأحو!لئغيرتإذاتعالىذائهفيتغيراًغهيلزملاءاي!ئألا

ئابت.واحدعلمنحتشطويأنبمكنالمنجرةالجزنبةلهمعلومات

كانفإذا:الإنسانعلمعلىالدعلمقادسواقالفلاسفةأنوالو)قع

مفامإلىبرفىلانخمينبأظنبأالمستقبلفيم!يعَعبماالإنعمانعلم

بلمعلومالعلنمفإنلنلك،ولِدبنهاثبوتهاحيثالماضىصمعلوماته

المعلومحاليتغيرغثمااليعَينحالإلى!ظنحدمنيتقيرالمسدمَبل

اللهعلمفاسوادَمفلنلك.فعلأوقعدْهلكونهإلىالمستقبلفيسيقعكونهمن

الزمان.لأحوفىبالنسبةيتغيراللهعلملنقرضواثم،الانعمكعلمعلى

لنحرلغثماالنيال!هذاتطبيقنيوتع!يضألهغزلهيولكن

ثم8المعلومذاتوليع!الإنسانيالمعلومصلرضهويتغ!رالذيين!بين

الألهي.المعلومعلىنلكقاس
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ت!مفزهيللفدنة-مفصومعألع-

فكيف،لتغيرهاالجزثياتيعلملاالدانإلىيذهبونالفلاسفةلنئم

مثعارضهْمتباعدةالأهورهذهأنمعوانواعهاوأجناسهاالكليكلِعلم

الجماداتوأنواعالمخلالفةالحيواناثوانواعالمخملفةالنباتاتأنواع)

انبل3تعالىعلمهفيالاختلاف!وجبببنهاالاخنلاففهل،(المخدعلفة

عَعيالذيالاختلافمنانمدوالأنواعالأجناسبينوالتباعدالاخئلاف

المخدعلفة.الزمانأحو!لفيالواحدللشيء

الصحة،منكبيرفثرطهالترأليمنالأخيرالأنئقادوهذا

لمَصيلأ.ويزيدهعلبهيركزأنبالنزاليأجدروكان

قد1لفلالحسفةكانإذاأنهيرىالغزاليفإن،نلكعنوفضلأ

يصدرأنباستحالهَالقولعلىبالجزئياتالهـهعلمقولهحهـبععفياستندوا

كلمنمتنايمالحاثثبينماالزمانفيلاينناهىالقثيملأنحالهثالقثيمعن

حالهئة3بمعلومكالقثعِاللهعلميتصلفكيف،وجه

قولهمفىالفلا!سفةنقدبصثدوهوالقولهذاابطلقدالتراليكإلا

لورةأنيذعونةفمم!الفلاانيرىفإنه،نلكعنوفضلأ.ابعالمبقثم

الاعتزاضاليهمفيوجه،فديمإننفالزمان،الزمانكانوعنهاقنيمةالفلك

وهذاموِثلاالشمسطلوعإلىالقديمةالفلكدورةأدتكيف:بقولهنفسه

عنحاثبصدوريعترفونإننالترألينظرفي1لفلاسفةان؟حادثأمر

الاعئرافيلزمهمفإنهثمومن.مث!ابملابأمرم!عا؟أمروائصاللهثيح

الذبعلماثمولإلىيؤديوماالحادثبالمعلومالقثيماللهعلمبإمكان

.(6)ىل!عتذأتهاوعلمهفيتغيراينلكيقتضيانمجرمنبلجزنيات

بعدها.وما350ص،1لفلاممفةتهافت؟انظر(6)

ي!يما
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ئندمضميللنلعنة!!،لفصللملهبع

اللهعلمعلىئثلالئيالقرآنيةالاَلِاتبعضالتراليلِوردثم

ؤلاَالدمئمَوَاتفينَزةمِئقالُغةيَغزُبُلآ،:نعالىقولهملوبالجزئباث

طلُمَاثىِفحَئةوَلاَإِلأيَعنغهَاؤرتَهبمنْتَع!فَطُوَمَا)و،(7)،ِضزَألايِف

.(8)(نيِبُمكبابفيإِلآَيَابعيؤلآرَطنبوَلاَالأزضِ

حثيثهمافيسيناوابنالمفارابيأنإلىخماري!فأأنينبغيولكن

لاَ):وهيألاالأولىةيَالاإلىخاصةبصفةأشارا!الالهيالعلمعن

لالأنهماونلك.الأزضِ(فيوَلآ!اَوَمشلايِفنزَبمَمِثْدًالُعَنْةيَغزُلث

بانهيقولانكاناولكنهما،الجزنياتيعلمه!لالىمؤلفائهعا()فيينكران

الانساني.1لعلمصمخئلفعلمهلأنكلينحوعلىيعلمها

.3أية5)7(سور.م!با

.؟؟ة!آ8لِونسصورة:أضِهل(وانظر

.59آية،الأنعامسورهَ(،!)

ئ!يم،
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منزميللنلعفة!لتدبع!سنصلممعه!ع

.كانمالذا!لأكانمالمنلايجادهوالبننخلقفاسننناف.الدبدان

نفستجلانأي،خسا!لابكالدَولالأبدانببعثلهقولكانثمومن

وفني.ماثالذيالبننغيربعنفيالإنسان

النائزمأوالعفبهَفيالضرورةفكرةإلىاسشادهم4()انفي

ودمولحمعظاممنإلاالبننيكونفلا:والمعلولالعلةبينالضروري

نأثم،الأرضونبا!الحيوانلحمعلىالغذاءموادهاوهذه،وعرو!

مولودأثمجنينأيكونحثىالعلقةإلىالنطفةمناطوارفيالبثنلِترلهَى

انولابدكلهاالأطوارهذهفيالئرقيمنفلابد.فهرمأفشابأفطفلأ

فهل.إنسانأالانسانيصيرحئىبعضيثرفيبعضهاتتعلأهباوئثتالى

القياهة!يومكلههذاسيحثث

بعثإنكارعلىةفس!الف!استدولفيالأساسنِنهنينالغزأليينتقد

.الأجساد

إلىنلكفيوالاستدادعوثتهيعقللاغلممابانالقولأما

هذهواسئمرارأصلاًةرخَالاإنكارغهيلزمفإنه،العالمهذافيالمشاهد

العالمبقدم!فلاطممفةقولعنهذالزموقد.ئغيردرنمنأبدأالحياة

وقد،واحدةونبرةعلىالأشباءش!يرحبثوالاطرادالاتساقونصور

الئهل!شنةِتجذوفن):تعالىبقولهالفكرةهذهعلىالفلاطسفةأحئج

"ء.(9)تنثيلأ(

ممكنكانإذاالعالمان!رىالآ!ةهذهفهمالغزألييصححولكي

ناحيةمنثلاث9لهسامعلىالإمكانفإن،الفلاسفةيقولكماالوجود

.43تة5فطرم!ورة(91

،!صت
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بعدوضعءمعهىص!عئولاور!غ!حلهع!حهَطقي!مح!:الزمان

وقىله،معهوص*جعلصدبهوضع،علىصمانحوعلىخلته

خ!عة*!حةوولهةفهلهضيبط،تَنعيلآفهِ!غةِصَنفىكَن:نعالى

،!ي!يأل!ععمالىلايضىبمطا.لهعرتبنجعدننجثد

قضىقه!ييضحوقيط*سك!قيشلوقلهنلامشةفيثم

اىنضهلجعصكن!ييمابعه!فيخيوخا8الاثعم!(جوهرهي

لأىرد!هقي"رلا،بدج!!عبهعى!يثض!والألعمكلحوهر

هظبكصت!*صةبهفي.ديعقفضى!عىكلههملاأي،بثن

فلا-*يعكمث!ا،لهعدعخافى!فعخنف!قىلهي(اأيلألهناشاسخ

ء("ْ)يضملمداخم!تهلمئميننكره

لهؤلهىرقىvلمجيير!مقلخافيجعيىمن!يرك3ْ)و

*مرئورجع!فونجوبهولى.وككجمهمةبو!ب!دتل!خنصلبمهعلى

لالحةيععر.قصل،ثحمغهاه!تيلا!تيالمط!دةالهـهقثرةبلى

فى+مالا!نله!غمافقهيخ!ييكك*عكدلهمعكنمنيجكلالمطدقة

لهطملعنطقوحاتغىلالهصعتكثتيخانيه،!نيىوبالإضلأة

بعثفيفي8معكلالمحوآ*جطبثيكونلع!طبعَأفاله8الحثبث

ومن.د!ح"!ثفىخاوليسه!تلطترعبمصدلهصبحالأحساد

كك،مالمئللأككمالتكبع!!كونفابهثم

).؟(فظر:ته!هحضةءص*"وما!عط،
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بمنملمابعيقدك!بيللفلعفة!!ح

الفلاطسفةلقولانتقادهفيبمضيالنزاليفإن،الأمركانماوايأ

.لوَعلاهذافيإليهاسدلهثراالذيالئانيالأساسميتقدالآجسادبعثبإنكار

منومتطورأمتغنيأأفلاسفةلدىالبثنئصورينالترالييرى

يمكنحعميأمرنلكأنباعبارالكبرإلىالصغرومنالجنينإلىالنطفة

العفية.فيالضرورةبإنكارنقضه

ال!لازمفيالضرورةئهثمالئيالعادةفكرةإلى1لترأليوبشير

.وللمعلولالعلهَبين

،لوجودهالأطولرهذهفيالإنسانيئرفىأنالضروريمنفليس

إنسانأتصورناولو.م!ببول!غيررواسطةمنيحثثهْالةلنيمكنوإنما

!تطورانلابدانهعليناسبنكرفإنه،هكذاموجودأاوقائماْالخلد4َ!ام

مختلفةأعضاءمنمركبأيصبحأنإلىالأجزاءمتشابهةنطفةمنألإنسان

هذهفيالمشاهدهوهذاأنمعوشحموعرقوعصبودملحمومن

بعثعلىيقرأننلك.علىقدرمنعلىالفلاسفةينكرفكيف،الحياة

.أسبابأواطوارغيرمنواحدةلهفعةالأجساد

،
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ضمفزميسفليفة-منلممعابع-

قيلهثلائةالمسائلفيللفلاسفةالغزاليلنعَدموجزةخلاصةهذه
لهععبمبةوالاسنطر!!النفصبلبةالمنه!شاتجانبأنركناوقد.فبهاكقَرهم

الإطالة.منخوفأوالنقثية

فتعَدقدالغزاليكلهىالتعمَثب*هذافيأشيرانأودولكني

إلاك.بهالودياناويئمك!للفلسفهمحنةفكف!للثينعنثفاعاًالفلسفة

.النقاطبعضفيالصو!جانبهفدالغزالي

لهحملة،هذهفي!ضضلمكامنمعركأكلنالفز!يانو!بعو

جمعد!روكانمر!!ة((الفلاسفةته!))فى"هواغرفولكنهْكما

نظرفيض!فةكانتمهماوسبلةكلهلنلكفالنسعليها.والنفمويشالفلسفة

ع!ته.لهىيصلكالمهمانإلاالعمر

لملهفلع!فةعلىالغزلهىمنالحملةهذهفان8الأحو!أيوعلى

ئيابهامنتغيرانإلىالفلسفةألجاتوبما،نماماًالفلسفةعلىتقض

فحطونيأثوبأالغزلهيبعدالفلسفةارتثتفلمَد.أعدائهامنةئَمَئيف!ختو

الاتجاه!ذالإثمرقة1لفلسفةلناطهرثوهنا.الصوفيةلدىواختفث

الواضحهْ.الصومةوالنزعهْالأفلاطوني

لهىعليهالهغزلهيحملةبعدالفلسفةلجأثفلعَد،نلكإلىوبالإضافة

مباحثهاخثلطت!ذيالكلامعلمبهونعني،الشرعِهْالعلومبأحداذاللو

لهتيلهمرحلهَوهى،مراحلهمنمتأخرةمرحلهَفي1لفلسفهَبمباحث

الفلسفي.الكلامعلمبمرحلةئَعرف

،!!ئ
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ثعدمفزمميلهلفلعفة!!من!لمهبع

الاجسا،بعثإنكاوميعألة

يومحسيهوماكلإنكارإلىالمشاؤونالاسلامفلاسفةذهبلفد

المحسوسئنِن،والنارالجنةوجودأنكرواكماالأجسادبعثفانكروا،القيامة

يكونإنماالعذابأوالنعيموأنلكرواحيكونإنماالبعثبأنقائلعن

مالهبة.ولبستروحبةأمورهذهأنأى،للأرواح

يأتي:ماإلىالآجسادبعثإنكارهمفياستتثواوقد

اللذاتمنوأشرفأسمىالروحبةاوالعفلبةاللذاتان:)أولأ(

الآلمأوالعذابمنأقل!كونالبدنيالعذابفإنوبالتالي،الجسمانية

العدكي.أو1لروحاني

عنلهاوعانمَاًللنفسسجنأبُعدالحياةهذهفيالبثنلن8)ظيئ(

اللذةلَكونفلا!خلصْالعقليبالنظرالنذاذهاأوءاي!فآلاحقائقإدراكها

البثنءمنبالخلاصإلاخالصة

لذةفإن،الحبواناتحالمنأشرفطالملانكةحالكانبذا8)ظقَ(

الأشباءحدَائقعلىالاطلاعمنبهتصُتخاهمال!مئ!التيالملائكة

.الأبدانمنتجردهاإلىراجعةهيإنماالعالمينربمنوقربها

1لنار،أوالجنةعنحسيةصورالشرعنيورلهتإذابه8)رابعأ(

عنالعوامأفهاملقصورونلكالأمئالضربهوإنمانلكمندصَعلافإن

ونلكالتشبيهتفيدأياتالقرأنفيوردتكما،ئمامأ،لعدكيةاللذاتإدريك

التاويل.تعَتضيك!نلتايَالاوهذه،اللهصفاتفهمصالخلقافهاملمَصور

"
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مضميسنلع!ة!نتبع!مفصلسه!

منم!فااللذاتمنأنواعأةرخَالافيانالترالىينكرولا

البثن.مفارقةبعد!نفسءاَمبأيضأينكرولا.!حسوساث

يينالجمعتحمَقمنمانعأهناكليسأنهيرىالتراليولكن

.ةرخَالافيولهجسمانيهْالروحانطةالشقاوئيناوالسعادئنِن

الجنةالمتقينوعدقداللىكانإذابأنههذارأيهالترأليويبرر

لهىوفصرالنارالعاصين!و)كماحسيةامورإلىالقرأنوأشارونعبمها

بينلهجمعبل،فكيرهانفيعلىيثللاهذافان،لهقرآن(فيحسيةامور

أكمل.الأمر!ن

كلآ!ة!ممالنارأوالجنةوصففيالحسيةالصورولبست

لهوجهاستحعةعلىلهلقدالعقللأنونلد.التاويللزومجثال!شبيه

علىتجركيالدممبيهتعبيراثأنكما8الهـهحقفيوالجهةوالمكانواليثين

خاكليع!ولكن.الئ!ئمبيه،يالَاتاويليجبثمومن،ولغتهمالعربعادة

المحعمومملبن.والنارلهجنةاستحدةعلىعقليدليلمن

.الآخرةفيالعذابأوالنعيمعنهذا

ضرورهَبنكارفياستتثوا!دالفلاسفةفإن8والبعثالحشرعنأما

اساسين:إلىالأجسادبعث

نصورهمأممي:العالمبفدبمفولهمفيإلبهاسننثوامانفس4)أولأ(

لهفعلككفإنالإلهةالارادةفيتغيرألِقنضيالحثوثاوالطجثدأن

لأالموتبعدالبثنوهوالمعثومفان،واحدةونيرةعلى!سبرالالهي

وتكلهالرياحلْذروهلَرابأواصبحانحلفإنهإذ،وبعئهعودتهئعقل

،!!ي
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!ةفعلن!ليمزنمئنهمنصلمابع!!

لأبدفابه،النمَطةهذهحولالئفصيليالحثيثعنالنظروبغض

اضحتفدالفلسفةعلىالترأليهجماثانإلىالمقامهذافيالأشارةمن

بنمَدقامواالذينالغزاليعلىاللاحقينالكلامعلماءمنللعث!هدنبراسأ

الغزالي.فعلهماضوءفىالمشاثيةالفلسفة

هجماتضدالفلسفهَعنالثفاعفيهحاولالذيرشدابنموقفاما

ومن.لهيبتهاالفلسفةاستعادةفيكثيرأيجدِلمفإنه،عليهاالغرالي

عا!ثلايحاولمنالاسلاممفكريبينيظهرلمد!نربنبعدانهالملاحظ

الفلسفة.عر

!ض
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(b..P. 4.dq, jJfidl.All

العرميةا!ا،ر

لهبلابَ.،نهجشرح:(اللههبةبنالحميد)عدالحديدابيابن

هـ.1329القاهرة،اليمن!ةالمطبعة

ضمن،ْهيرَثقلاالمجبرةعلىالود:(يحيى)الإمامالحسينابن

دار،عمارةمحمددكنورنحقبق،والعوحبدالعثلرساثلمجموعة

1ببروت-الفاهرة،الشروق 9 AA.

والتوحيد،لعثلمنالةمعرفةفيكتاب:(يحيى)الأمامالحسينابن

وأله4النبيفيوالامامةالنبوةوإئباتوالومجدالوعدوتصدبق

عصرة،محمدلهكتورقيَمحت،والتوحيدالجثلرسائلمجموعةضمن

1/19بيزوت-\لقا!ة،0الشرِوقدار A.

محمدبنالحع!نعلىوالاحتجاجالرد:لهِحعى()الامامالحسَينابن

لهكتورتحقيق،والئوحيدالعدلرسائلمجمؤتكةضمن،الحنفدِةابن

9بيروت-القاهرة،قور!فل1دار،عمارةمحمد AA؟.

ضمن،التوحيدجملةفيرسالة:(يحيى)الأضامالحسينابن

ود8عمارةمحمدلهكنورنحفبق8والنوحبدالعلرسانلمجموعة

19ب!وتالفاهرة،1لشروق AA.

المثمبه!،منالز!غأهلعلىالرد:!حى()الأمامالحسهنابن

8صلرةمحمدلهكنورنحفبق،والنوحبدلهكللرمولمجموعةضمن

.8891بيروت--لهقاسة،الشروقارد

سومشهئحق!،المعئزلةطبقك:(يحيىبن)أحمدالمرتضىابن

.\911ببروت،لهمنتصردار،وفلزرليفلد

!!!،
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،ص،لصهمرومدبحع

منعموبأ،"المعنزلةوطبفكفيق"!عئصالكنابهذار!فئوف

وصامالننمارمماميفىلهثكلوربن!،الجبرمجدالفاضيلهى

.9721الام!كنثرية8لهحهام!ةالمطوعكدو8فىمحمدله!

ولهنحل،والأهواهلهم!نيلهنصل:علي،محمد)بوحزمبن-8

ترفى.بلابغذلد8لهمعد!مغبة

تحقيق،العيناصرلنيلهمحصللبب:(!رحمن)مجدخلثونبن-9

علىمحمددكنورومراجعةلصيم8مملبمكصنمحمدمجالى!كلؤر

بكلثةولهمخطوطات!ؤميلهترثمرفى!رو!ئنم،ك!رلو

لام!كنثرية8لهحامعةالمصفةدرعي!وت8الاسكنعركةثامعةالآب

.؟996

ئضتي8لهع!لو!حملفي+فكر!كر:الب!()مميفالآمدي-؟.

لهصمية8و!ونثقلهكلبدرطبعة8المهديمحمدلحمدلهغور

.2..46!عاسة

لهكنورنحفبق8لهكلامعلمفيلهمردمعلة:(!ث!فب!م)الآمدي-،؟

الامملا!ية،للائسصؤونالأعلىلهمطع!،اللطثفعدمحمودصن

.19Y1لهقاهرة

بنزاهدمحمدتعَثيم،!ثينفي!تبصير:المظفر()أبوالام!فر)لعني-؟2

ومكلنةالخانجيهكنبة،لهخضيريمحمدومحمودلهكوثريلهصن

.؟955يغدلر-!فاورة8لهمش

خلهز!اهلعلىلهردفيعَم!كبَ:لهحعمن()الويرع!مألا-؟3

ومكنبهْلهخانعيمكلنة،عربةحمولهةلهكئورنح!"ولهبدع

.؟955بغدلد-لهفاهرة"لهمش
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هصلمب!درولمل!!جعلم

دكتورةتحقيىَ،الثبانةاصولعنالابانة:الحع!ن()أبوالأشعري-41

.\ivyالفاهرة،الأنصاردار،محمودحسينفوفدِة

محبىمحمدقبَعحن،الإسلا!ببنمفالات:الحع!ن()أبوالأشعري-15

.1969الفاهرة،المصربةالنهضةمكتبة،الحمبدعبدالدين

1لعد:ربه(مجدبنمحمدبنمحمدبنأحمدعمر)أبوالأندلسي-16

العامةالهيئة،راضيالحكحِعبددكثورميثَعتونحفيق،الفريد

2\لقاهرة،التدافةلفصور 0 0 I.

،العلوممطبعة8الكروعلمفي:-الموأ"!فالثين()عضدالإبجي-17

هـ.1357المَاهرة

الملحدةعلى!ردفيالتمهد:(الطيببنمحمدبكر)أبوالباقلاني-18

محمدمحمودتحفبقوالمعنزلة،والخورجوالرافضةالمعطلة

القا!ة،لهعربيالفكردار،ربدةأبوالهاديمجدومحمدالخضيري

1947.

اعتقادهيجبفيماالانصاف:(الطيببنمحمدبكر)أبوالبالهَائنى-19

الخانجيمؤسسهْ،الكوثريزاهدمحمدقيَمحت،بهالجهليجوزولا

.9631القاهرة،و!توزيعوالنشرللطباعة

الكتبدار،القر(نإعجاز:(الطيببنمحمدبكر)ابوالباقلاني-20

.1996ببروت8العلمبة

'r-لهعثلرممائلمجموعةضمن،القثزفيرم!الة:)الحسن(البصري

-ة!اَعلا8الشروقدار،عمارةمحمدلهكلورقبَعحن،والنوحبد

.1988بيروت
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،هص/لطلرو،2!جع

للدولة،مطبعة،الثينأصول:طاهر(بنالفاهر)مجدالبغدادى-22

.1928اسنانبول

الفرفةوبيانالفرقببنقرَفلا:طاهر(بنرهاَعلا)مجدالبغديدى-23

19ببروت،الجثيدةاقالآفدار،منهمالناجية yr.

أحمدثكنورنحقبق،النسفيةالعقائدشرح:(اللبن)سعدللنفنازاني-24

19المَاهرة،الأزهريةالكلباتمكنبة،السقاحجازي AA.

الرحمنعبدلهكتورت!حمَيق،المقلصدشرح:الثين()سعدال!نمتازفي-25

الفاهرة-ببروت،الأزهريةلهكلباتومكنبةالكدَبعالم،عمبرة

1989.

!سلاممجدتحقيق،الحيوان:بحر(بنعمروغمان)أبوالجاحظ-'6

،وولادهالحلبيالباييمصطفىومطبعةمكتبةشركة،هارون

.1967الماهرة

الخلقعلىوالاعئبارالدلائل:بحر(بنعمرؤغمان)أبوالجاحظ-27

-الدَاهرة8الإسلامبةالندوةودارالأزهرلهِةلهكلباتمكنبة،ولهنثببر

19بعِروت AY.

والرافضة،الزيديةة!دم:بحر(بنعمروعئمان)أبوالجاحظ-28

،هارونمحمدالسلامعبدتحقيق،الجاحظرساثلمجموعةضمن

.1991ببروت،ولجبلدار

ضمن،الاماهةفيالجواباث:بحر(بنعروعئمان)أبوالجاحظ-29

دار8هارونمحمدالسلاممجدتحقيق،الجاحظرسانلمجموعة

.1981بمِروت،الجيل
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لرو،لر،جع!هرلملعهلم

ضمن،1لكلامصناعة:بحر(بنعمروغمان)ابوالجاحظ

دار،هارونمحمدالسلاممجدنحفبق،الجاحظرسائلمجموعة

.1991بيروت،الجيل

ضمن،الإمامهْاسنحقاق:بحر(بنعمروعثمان)أبوالجاحظ

دار،هارونمحمدالسلامعبدقيَمحت،الجاحظرسانلمجموعة

.1991ببروت،الج!ل

فىوالجواباتالمسائل:بحر(بنعمروغمان)أبوالجاحظ

محمدمال!علامجدقيَدحت،الجاحظرسائلمجموعةضمن،المعرفة

1iببروت،الجيلدار،هارون i\.

ضمن،المشبهةعلىالرد:بحر(بنعمزوغمان)أبوالجاحظ

دار،هارونمحمدالسلاممجدتحقبىْ،الجاحظرساثلمجموعهْ

.؟199بيروت،الجيل

ضمن8النصارىعلىالرد:بحر(بنعمروعئمان)أبوالجاحظ

دار،هارونمحمدالسلاممجدلْحعَيق،لهجاحظرسائلمجموعهَ

.؟991بيروت،الجعل

مجموعةضمن،خلق"القرآن:بحر(بنعمروعئمان)أبوالجاحظ

الجيل،دار،هارونمحمدالسلاممجدتحقيق،الجاحظرسائل

.1991بيروت

ضمن8التائ!بيهنفيفي:بحر(بنعمروعثمان)ابوالجاحظ

دير،هارونمحمدالسلاممجدقيَعحت8لهجاحظرسائلمجموعة

.1991ببروت،الجبل

!!يم"
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لوولملاإجعهصلملعما،

مجموعةضمن،النبوةحجج:بحر(بنعمروغمان)أبوالجاحظ-37

الجيل،دار،هارونمحمدالسلاممجدتحقيق،الجاحظرممائل

.؟991بيروت

الثين،اصولفي!ن!امل:1لمعالي(ابو1لحرمين)إمامالجويني-38

وسهيرعونبثيرمصلودكتورالنشارساميعليدكتورتحدَق

.9691الاسكنثربة،المعارفمنشأة،مختارمحمد

فيالآدلةقىاطعإلىالارشاد:(المعاليأبوالحرمبن)إمامالجويني-39

عبدوعلنموممىيوم!فمحمدلمحكتورنحفيق،الاغفاداصول

.0225!قاهرة8لهخانجيمكئبة8الحملادمجدالمنعم

غاثدتوا!نيالألهلةلمع:(المعاليبوالحرم!)بمامالحويني-40

مراجعة،محمودحعم!ة!ىفدكنورةنحعق"ولهجماعةلهسنةأهل

والنرثمة8للنأليفالمصريةلهدلر،لهخضيريمحمودلكنور

.1110القا!ة

ئحتيق،الجطنيالكاية:لهمعالي(بولهحرم!)إمامالجو!ني-41

،وشركاهالحلبي!بابيمجسمطبعة،محمودحعمق!قةلهكتورة

.1979&لهفاهر

الراونديابنعلىو!ردالانتصاركت!:(الحسين)بوالخيط-42

النثوةودارالأزهر!ةالكللااتمكتبة،ن!برجلهكتورتحق!،الملحد

.\88iبيروت-الفاهرة"الأسلا!ثة

لهكتورتحقثق،الطين!مولفيالآربض:(العين)فخرالركي-43

.\Wtالفاهرة8الأزهر!ةلهكليكمكئبة،العمفاحجازيأحمد

"!!ئ
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اصلملع!همروإلاسع

لهرووفمجدطهتقطع،لهثين!مولمعالم:!عين()فخرالرازي-44

تاريخ.بلاثعاصة8الأزهريةالكليكمكتبة،سعد

مكتبةشركة،الكحمعلمفيالتقثيصأساس:(العين)فخرالرازي-45

.؟935ة!اَملا،ويولادهلهحلبيلهبابيمصطفىومطبعة

تامر،عارفدكئورلْحدَيق،المناظرات:الثين()فخرالرازي-46

.1992ببروت8و!نائ!رللطباعةلهثينصموسسة

مكتبة،والمفمركيننبمل!مملانجرقكداَمغا:لهثين()فخرالرازي-47

**+و.؟978!فاهرة8الأزووبة!كلبات

4 A-منوالمتأخرينالمتقثم!!كارمحصل:الثين()فخرالرازي

مكتبة8!مالرووفمجدطهلكَليم،ولهمتكلمينولهحكماءالعلماء

توكخ.بلا!قا!ة،الأزشكةالكليات

لهغددو8الكلير()الدمَسيرالعبمفاتيح:لهعين()فخرالرازي-49

.؟299سة!قا،بيالو

لهعولاصولكتاب:بممامجل(بن!راهيمبن)القامعالرسي-50

ثكنورنجدق،والنوحبدالعثلرممائلمجموعةضمن،والنوحيد

.9881بيروت-المَاهرة،الفمروقدو،عمارةمحمد

ونفىوالتوحيدالعثلكعاب:إسمامجل(بنيراهيمبن\لقاسم)الرسي-51

الععلرسلاللمجموعةضمن،الحميدالواحداللهصالئشبيه

-اثماهرة،ألائمروقدار،عمارةمحمدهـكنورنح!8والنوحبدْ

.؟988بيروت

،!!ي
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لرولم*إجعمص/لهطلم

ضمن8الخمسةالأصول:إم!ماعل(بنايراهيمبنمساَمهل)الرسي

دار،عمارةمحمدلهكنورنحفيق،والنوحبدالعثلرم!ائلمجموعة

1ببروت-القاهرة،الشروق 9 AA.

،المجبرةعلىالردكئاب:إسمامجل(بنإبراهبمبن)القاسمالرسي

،عمارةمحمددكتورقيَمحئ،والئوحيدالعولرسائليمجموعةضمن

1بيروث-القاهرة،الشروقار! 9 AA.

ضمن،التوحيدفي:إسماعبل(بنإبراهيمبن)القاسمالرسى

دار8عمارهَمحمدلهكعورق!حن،والطوحددالعثلرساثلمجموعة

.8891ببروت-الفاهرة،الشروق

الئنزيلحمَائقعنالكغ!اف:(اللهجارالقاسم)أبوالزمخشري

ناريخ.بلابيرو!،التأويلوجوهفيالأقاويلنوِعو

عبددكتورنحقيق،الكبرىالشافيةطبفات:الثبن()تاج1لسبكي

للطباعهَهجر،ا!ناحيمحمدمحمودودكتورالحلومحمدالفتاح

.2991القاهرة،والإعلانوالنوزبعوالنشر

فيالمرامئقريب:أخمد(بنسعيدمحمدبنالقالر)عبدالسنندجي

جامعةمنشورات"التفتازانيالثينسعدللابمامالكلامتهنيبشرح

.4002!مَاهرة،الأزهر

علمفيالأفدامنهاية:ْ.(م!ركلامجدبنمحمدالفئح)أبوالشهرستاني

1اكسفورد،جيومالفردكح!ْ"الكلام 9 r t.

الفلاسفة،مصارعة:لهكري(بنْمجدمحغدالفئح)ابو1لمئيهرمبئاني

.1976!داهرةهالجبلاريْمطبعة.ةنخئنأبىمحمدممهرة.لحعي

،-أ
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60-

61-

62-

63-

64-

60

66-

67-

^1-

19-

،هص،!لرو،لدجع

تصق،ولهنحلالم!:(الكريممجدبنمحمدلهفتح!ولهش!صتثي

ولهتوزيع،للنغ!رونمركاهلهحلبيمومسمة،لهوكيلمحمدلهو!بد

.\ilA!قاهرة

لههديةنجي!كلالةمنالبد!ةكئاب:(!ع!نورالاماملهصابوني

،لهمعارفدر8خليفه!لاقحدكئورتحقيق،لهعين!مولفي

.؟969!قاهرة

،ة!ع!مرضالهكنورنحفبقنهاهـالفلاممفة،:(!عبن)علاءالطوممي

.1990بيروت،!لبنانيلهف!*و

بثويثكتورتتعيم،الث!علومإحثاء:حامد(بوالإمامالغزلهي

.خ!راتبلاالقاهرة،الوبثةلهكتبإحياء!لر،طبانة

8لهجنديمكتبة،الاععَكنيا!صاد:حامد(بو)الامامقىلهي

.1972القامرة

لهضكتبة،لهث!لمحمولنيالأربعين:حامد(بو)الامامالترلهي

.خ!ونبلالهقاورة8لهكلرىلهتجارية

،الجنديمكتبة،الضصمنلهمنمَذ:حامد(بو)الأمامي!و!

نريخ.بلاالفاسة

المحموهـيةالمطبعة،الفلاسنةمناصد:حامذ(بو)الاملالهترلهي

.iin!قا!ة،لهتجرية

ممليمكلهكتورنحدق،النلاسنةنهاه:حامد(بو)الاماملهؤلهي

.9801!قاهرة،لهمعرفدير،!نيا

مجموعةضعن،اللثنيةالرسالة:حامد(بو)الامأمالغزالي

لهقاسة،لهجنديمكتبة،لهترلهيالأمامرمماثلمنلهصلهيالضور

"!!ي
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جعلرولملرلممصلمبعهلم

مجموعةضمن،المسئقيمالقعمطاس:حامد(أبو)الإمامالغزالي-70

العَاهرهَ،الجندىمكئبة،الغزاليالامامرساثلمن1لي1لعوالقصور

1970.

القصورمجموعةضمن،التفرفهْفيصل:حامد(أبو)الإمامالغزالي-71

.9701المَاهرة8الجنديمكطبة،الغزالىالإمامرسائلمنالعوالى

2v-ضمن،الكلامعلمعنالعوامإلجام:حامد(أبو)الإمامالنزالي

الجندىِ،مكئبهَ،الثزالىالإمامرسائلمنالعواليروصَدل1مجموعة

.\07iالقاهرة

7 r-وجل،عزاللهمخلوقاتفيالحكمهَ:حامد(%بو)الإمامالنزالي

مكئبة،التر!ليالامامرساثلمنالعواليالقصورمجموعةضمن

.1970الجندى

ضمن،الئوحيدفيالعقائدلهَوا!:حامد(أبو)الامامالترألى-74

الجندىِ،مكئبة،التراليالامامرسائلمنالعواليالدَصورْمجموعة

.1970العَاهرة

دكنورقيَدحت،التوحيدفيالأماليبدءشرح:علي()ملاىراَملا-75

والنشر،للطباعةالحضارةدار،فحفأبوالحميد!دمحمودمحمد

.1991'طنطا

،المنارمطبعة،والمعثزلةالجهعيةتاريخ:الثنِن()جمالالقاسمي-76

311الدَاهرة r.هـ

اللهفئحدكتورئحقبق8الئوحدِدكئاب:منصور()أبوالمائريدفى-77

.91لأ.بيروث،المشرقدر،خليف

ئ!يم"
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صلملطلرو،لر-..لم

VA-

79-

80-

Al-

82-

Ar-

84-

85-

ضنمن8والعًنرالجبرمنلهبشريقاذ:)الفمريف(المرئضى

رد8عمارةمحمدلهكنورنحدق8ولهنوحبدلهحلرسانلمجموعة

.9881ببرؤت-الفاهرة،قور!فلا

دار،المقالاتواثل:(النعمانبنمحمدينمحمد)الشيخالمفيد

3iبيروت،و!توزيعوالنشرللطباعة1لمفيذ i\.

تلريخ.بلاالقاورة،بولأقطبعة،الخطط:ىزيرَعملا

على!ردفيالعقوللباب:محمد(بنيوم!فالحجاج؟بوألمحكلاتي

دلر،محمود!مينفوقهْلهكتورهَق!حت،الأصولعلمفيالفلاسفة

.؟977ثعاهرة8الأنصار

،والبدعالأهوابماكلعلىو!ردلهئتبية:لهحعمين(7!والملطي

!قاهرةةمعبوليمكتبة8صبمحمدزينهممحمدلهكتورقيَعحئ

Mr.،

فِرق:الئ!!عدبن)م!والقمي(ى!مومبن)الحع!ن!نوبختي

العَاهرة،دا!نر!دلر،الحقي!منعممجددكتورَىيَمحت،الشيعهَ

Hill\.

)لهيوانالتوحيد.في:محمد(بنم!يددي!نر)أبوالنيسابورى

دارمطبعة،ريدةبوالهاديمجدمحمدثكنورقبَدحن،(الأصول

.!969ة!اَعلا8الكنب

مراجعة،.ولهعثلالتوحهدأبو!فيلهمعي:(يضاَعلا)الجباربد

لهفاهرة"والنرحمةللنأليف-المصر!ةلهدر،مثكور!راجمملكنور

:"1965-196؟
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لرو،لهر،جعهصلملمهلم

مصطفىمحمددكئورقيَعحئ،(!باري)رويةالر!عالجزء

التنتازفي.العيمي!ونابوولهكتورحلمى

محمدمحمودقبَمحن،الاسلامبة(مجر)الفرقالخامسالجزء-

.الخضيري

دكنورنحفبق8والئجوبر()النعثبلالأولالفسم8السالهسالجزء

الأهوفي.فؤدأحمد

.ش.جالأبئحقيق،)الارادة(الثانيالقسم،السالهسالجزء

قوقي.

.الأبياريايراهيمتحق!،الؤآن()خلقالسابعللجزء

وممعبدالطوولتومقدكتورتحعق8)لهمخلوف!(الئامنالجزه

ز!دت

زابد.وسعبدالطوبلنومقلهكنورنحصق)لهنوليد(،لهنالعالجزه

النجارعليمحمدنحفبق،)النكلبف(ذرلهح!يلهجزه

.!نجارمجدالحليمولهكتور

ايراهيملهكتورئحقيق،(والمعارف)لهنظرغمرلهثانىلهجزء

ض+"-.مثكور

نحتيق8(التوبة-!نم!تحقاق-)الأصلحر!غلهربعلهحزء

.اق!علامصطفى

لهكتورتحعق،والمععزك()!تمبو!ر!علهخامع!الجزه

ناسم.محمدمحمودولهكنورالخضيريمحمود

تحقثق8الأمامة()فيوالئانيالأوللهقسمان8نور!خعلالهجزه

لهنيا.سليمانودكعورمحمودالحليمعبدلهكتور

!،
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91-

92-

اهصلملمهلرول!ر؟جع

مجددكتورتحقيق،الخمسةالأصولفمرح:)القاضي(الجبارعبد

.1965ة!فا!،وهبةمكتبة،عئمانالكربم

ضمن8المعئزلةوطبقاتالأغزلفضل:)القاضي(الجبارعبد

الجارمجد1لقاضيوالبلخيلهقام!ملأبيلهعنوكبهذامجموعة

ولهموممع!ةللنثمرالنونسبةJan،م!بدفؤكتحقيق،الجشميوالحاكم

.9861لهجزفر-تونص،للكتابالوطنية

بنأحمدبن،لحسنجمع،بالتكليفلهمحيط:)القفمي(الجبارصكبد

فو!لحمدثكنورمراجعة،صميلهسبدعرلَحفيق،منوبه

والدروالنفعروالأنباءللنألبفلهعامةالمصريةلهموممممة،الأهواني

.خ!رانبلاثماهرة،ولهنرحمةفب!نللالمصربة

محمدمحفكلهكتورئيَدحت8لهترآنهبا!فتف:)القاضي(الجبابىعبد

تريخ.بلاةساَعهل8لهتركدار،زرزور

ةقر!فهلةكر!ئلا،المطاس!صالؤ؟نئتزيه:\لقاضي()الجبارعبد

تريخ.بلابيروت،لهحثيئةالنهضةودلروالنوزيعللنشر

مجدثكتورنحقبق،النبوةدلإلللدبيت:)القاضي(الجبارعبد

بيروت،والتوزيعوالتشرللطباعةالعربدِةدار،عئمانالكريم

1966.

مجموعةضمن،العين!مولفيالمخئصر:)!مَفمي(الجبارعبد

،قور!نهلدأر،عمارةمحمدلهكنورلَحعق،و!نوحبدالعثلرسانل

1AAAبيروت-الفاهرة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


صلملعهدرولملرلمجعلم

لعربيةا!جلمراا

شخصياتعشريةالآئنىالإمامية:(عبدهصابر)ثكنورزيدأبا

.-9981طنطا،والنشرللطباعةالحضارهَدار،وآراء

وآراؤهالنظامسباربنإبراهيم:1لهادي(عبدمحمد)دكتورريدهَأبو

القاهرهَ،والنشروالترجمةالتأليفلجنةمطبعة،والفلسفيةالكلامية

1946.

فىدراسةالنفسيرفيالعقليالاكجاه:حامد(نصر)دكنورزيدأبو

والنشر،للطباعهَالع!ولِردار،المعتزلةعند1نالقرفيالمجازلهَضية

.1993ببرو!

الفمهرسنانى،عندالنفديالفكر:(حسينيمحمد)لهكقورسعدةأبو

.2002الإممكنثرية،والنشرالطباعةلثنعاالوفاءدار

عندالمعرفةمفبكلةفيالعقليالاثجاه:حسن()مهرىم!عدهَأبو

.9931القاهرة،العربيالفكردار،المعتزلة

والفلا!سفة،المتكلمينبينحوار:الثين(حسام)ثكنورالألوم!ي

.1967.3lبغد

دار،الفلسفةإلىالكلاممنالمعتزلةمذهب:رشبد()لهكتورالبنثر

.1994،بيرولْ!النبوغ

وهبة،مكتبة8تطورهفيالاسلاميالفكر:محمد()لهكتورالبهي

.198؟ة!اَملا

مشكلاته8وبعضلهكلامعلم:الغنيمى(الوفاابو)لهكتورالتفتازفي

.9871الفاهرة8والتوزبعللنشر!اف*ار!

،-إ
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لرولم*إجعمصلملعثالم

،الآشاصة(عند)الغائيةالكلامعلمفيقراءة:)نوران(الجزيري

.\99rالفاهرة،للكنابلهعامةالمصربةالهشِة

ئفسيرفيالزمخف!ريمنهج:(الصاويمصطفى)دكئورالجويني

.9681\لقاهرة،المعارفدار،إعجازهوبيانالقرأن

العامةالمصريهْالهينة،الزمخشري:محمد(أحمد)دكتورالحوفى

.0981المَاهرة،للكلَاب

فكرفي)دراسةوالحريةالعقل:السئار(مجد)دكنورالراوي

ومشر،طراسكالعرببةالموسسةالمعنزلي(،الجبارعبدالقاضي

109.ببروت A.

لهدار،وصثدهمفكرهمالمعتزلةتاربخ:(فالح)دبمتورالربيعي

.1002العَاهرة8للنف!راللثافية

الدقافةدلر،الكلامعلمأصالة:محمد(صالحمحمد)ثكنورالسبد

.9871الدَاهرة،ويلتوزيعوالنمئغرللطباعة

قباءدار،الكلامعلمإلىمدخل:محمد(صلحمحمد)دكتورالسيد

.1003الدَاهرة،والتوزيعوالنفمرللطباعة

مجديضاَدلاغدوالعمرالخير:محمد(صالحمحمد)لهكتورالسيد

.9981العَاهرة،والتوزيعوالنشرللطباعهْقاءدار،الجبار

و،راؤهالإسكافيجعفرأبو:محمد(صالحمحمد)دكنورالسيد

القاهرة،والتوز-والنشرللطباعةماءدو،والفلعمفةا!لامية

1998.

الكلامية،وآراؤهمجبدبنعمرو:محمد(صالحمحمد)لهكنورالسعد

.9991;القاهر،والئوز+والنشرللطباعهَ!باءدار

ا!!!
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لرولمله!إجعهرلملعلألم

الفكرفيالكوننانماةنظريات:محمد(ايراهبم)ثكتورتركي-41

.2002-الاممكنثرية،والنفمرالطباعةلثنياالوفاءدار،الإسلامى

الاسلام،مفكرىغدالالهةالكلمة:محمد(إبراهبم)لهكنورنركي-42

.2002الاسكنثربة8والنائ!رالطباعةلثنباالوفاء9إر

مفكريغدالأديانمقإرنةعلم:محمد(إبراهم)دكئورتركي-43

.3502الأم!كنثرية،والننمرالطباعةلدنباالوفاءدار،الإسلام

،الجبارعبدالقاضيغدالممبببة:محمد(إبراهيم)ثكثَورتركي-44

.4002ألاممكنثرية،والنفمر!طباعةلثنياالوفاءدار

ومنا"لهفمات،فضا!االصوفيالفكرفى:(دمحم-*ميهار!)لهكتورتركي-45

.002ءالاسكنعر!ة،والنن!ر!طباعةلثنياالوفاءثار

الاسلاهبة،.الفلسفةْحدائقمنقطوف:محمد(!راهبم)نكتورئركي-46

.0620الأسكنعر!ة،و!نن!رالطباعةلثنباالوفاءدار

البلاغة،نهجفيوالاعئزلالفلسفة:(حبيبقاسم)لهيتور.جابر-47ْ

1بيروت،والتوزيعوالنشرللثراينماتلهجامعيهْالمؤسسة 9 AV.

العربى،الناديمنشورات،المعتزلة:حسن()زهديالهـهجار-48

79الفاهرة،مصرمطبعة f؟.

الكتابدار،وفكرهوأدبهحياتهفيالجاحظ:(جميل)دكتورجبر-49

.9591الدَاهرة-بيروت،المصريالكتابوداراللبناني

)بمِنوالفلاسفةالمئكلمينبينابع!ببيةمفوم:جيرار(*)ثكتورجهامي-05

.9851بيروت،المشرفيدار،رشد(وينالنزالي

ونظمهاوتاريخهاالاسمامجلبةطائفة:(كاملمحمد.)ثكتورحسين-59

.9591الفاهرة،1لمصربةالنهضةمكنبة،وعفاندها

----!،
http://www.al-maktabeh.com



52-

or-

54-

55-

56-

ov-

58-
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60-
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!عج؟2،ورلهر،لعهة

الفكرمكئبة،المعتزلةتفكيرفيالعقليةلهتزعة:(فهمي)عليخشيم

.؟967أليبيا(صل!رط،والتوزيعوالنشرللطباعهَ

الكتابدار،الجاحظغمانبو:لهمنعم(مجدمحمد)دكتورخفاجى

.\73iبيروت،اللبناني

،المعارفدار،الرازيالثينفخر:(هَنلافتح)دكتورخليف

.1969المَاهرة

ئومرت،بنمحمدغدالالهةالفلسقهَالحميد(:مجد)دكئوررولِش1

.9891ةالقاس،المنارار؟

الفكردار،المعتزلةفكرفىرثَقلاةف!عظ:(سميح)دكتورثغبم

.؟992بعروث،اللبناني

1لمععزلةنِنبنآرَدلاخلىَمث!كلة:أحمد(ضحي)دكتورضضوان

الحضارةوداروالتوزيعولهنن!رللطباعةالعمفة!دارالسلفوأهل

1002طنطا-العَاورهَ،والتوزيعوالنشرللطباعة

الهيئة،َهصا!نألاغدالخئقيةالفلع!فة:محمد()مجدىرياض

.9931!قامرة،للكتبالعامةالمصرلِهَ

الغزاليبينالفلسفيلهمنهج:(حمديمحمود)دكتورثقزو!

.9811لهفاهرهَ،المصربةالأنجلومكنبهَ،ودبكارت

عبديضاَعلاغدلهص!)تصورالمعتزلةغدلهعقل:)حسني(كأينه

19بيروت4الجعيدةالآفاىْدار،الجبار( VA.

نهالِةحتىللمعتزلةالع!ياسيالناريخ:لهرحمن(مجد)ثكئورغمالم

والئوزيع،والنشرللطباعةلهدكالةدلر8الهجري1لثالثنرَعلا

.)iAiالمَاهرة

!!!ئ
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،صلم!لرولمبهـسع

منوالثينةفم!لفلابينالصراعمعمكلة:رضا()لهكتورسعادة-62

العالم!ةلهدار،زادهولهخواجهلهطوسلهىرنطوابنللترالي

11بيروت،والتوز+ولهنانمرللطباعة 9 A.

،وا!كوس!اصةللمعنزلةبينالقرأنإعجاز:منير()لهكتورسلطان-63

.9861الاسكنر!ة،المعارفمنشاة

الأوللهجزء،الكلامعلمفي:محمود(يحمد)دكتورصبحي-64

19ببروت،العربيةالنهضةدار،)المعنزلة( Ao.

الثانيلهجزء،الكلامعلمفي:محمود(احمد)ثكتورصبحي-65

.9851ببروت،العرببةةم!نلادو،)الأشاصة(

!ئابثالجزء،الكلامعلمني:محبود(لحمد)لهكتورصبحي-66

1iبيروت،لهغربيةلهنهضةدو8(ةألثِلزلا) i\.

الاشى!ئ!ثعةلدىالأمامةنظر!ة:محمود(احمد)لهكتورصبص-67

I!عاهرةةالمعارف!د8عشر!ه Vt i.

الأمملامى،!فكرفيالأخ!ةلهفلسفةمحمود(:احمد)!كتورصبحي-68

.9691لهفاهرة،لهمعارفدأر

حمزةبنبحيىالمجنهدالامام:محمود(لحمد)لهكتورصبحي-69

.0991ببروث،1لحثبثلهعصرمنشورات8ثكلامبةو(راوه

لهكتبمطبعة8سينابنإلىفلاطونمن:(جميل)لحكتورصليبا-70

.1901لهمشق،الكبرى

الأسحمية،الظسفةلتار!ختمهد:(مصطفى)الشيخ1لرازقمجد-71

.1966الفاهرة8المصر!ةةم!نلامكنبة

http://www.al-maktabeh.com



72-

73-

vi-

-7ء

76-

vv-

VA-

79-

80-

Al-

82-

،مصلملمهلرو،بهـبحع!

مطبعة،!متطرمن!عمبعةحركات:جابر(محمد)لهكتورالعالعبد

.1954لهفا!ة6المحمثبةالسنة

مطبعة،الكلا!يةiراوهوالبلألهلاني:(رمضانمحمد)دكتورالفهعبد

.1986بغداد،الأمهَ

احمدبنالجبار)مجدةاضَدلاقاضي:(الكريممجد)دكعورعثمان

.9671بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةالعربيةالدار،(الهمذاني

عبدالقاضىلأراءالتكل!فنظريهْ:(الكريمعبد)ثكتورعثمان

.9711بيروت،الرسالةمؤسسة،الكلامبة(الجبار

وحركةالإسلامبةالتعافةبواكير:محمد(الثينعصام)لهكتورعلي

19'1الإسكنثريهْ،المعارفبمنشاة،والترجمةالنقل A.

منشأة،الإسلا!يةالفلعمفةتاريخ:محمد(الثنِنصام)لهكتورسكلى

.4991الإسكنثرية،المعارف

الكلاحم،علمفرْسانالمعتزلة:محمد(الثينعصام)لهكتورعليئ

.9971الاسكنثربة،المعارفمنشأة

دار،الانسانبةالحريةومشكلةالمعتزلة:محمد()دكتورةعمار

.9881ببروت-الفاهرة،الشروىَ

لل!ف!ر1لمدافةدير8ومدارسهالكلامعلم:(!عبمصل)دكتورعون

.11/91!فاسة،النوزىو

بلالهعَاهرة،الخانجيمكتبة،الآنصري:حمودة()ثغورغرابة

تاركخ.

الفلعمفي،الفكرمنوموضهتيميةابناحمد(:لهقاحمجد)لهكتورفؤاد

.1980الفاهرة،للكنبالعامةالمصر!ةالهئة

!!!"
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لرو،لاإجعمصلملع!الم

الشركة،والعملالفكربينالمعتزلة:وآخرون)عليأالشابى-82

.9791تونس،للتوزيعالتونسية

دار،والنشيعالتصوفبينالصلة:(مصطفىكامل)لمحكتورالشببي-21

.9691القاهرة،المعارف

والكلامية،الفلسفيةالمذاهبفيتجثدِد:(عاطف)لهكتورالعراقي-22

.9741المَاهرة،المعارفدار

دار،رشدابنفلسفةفيالنقديالمنهج:(عاطف)لهكتورالعراق!-23

49،لفاهرة،المعارف A؟.

المصرلِةالدارْ،الامملاهبةالفلسفاتحقيفة:)جكل(العشرى-24

.1991ثماهرة،1للبنانية

ثمشق،الأهاليدار،الحروالفكرالفعتزلة:عالهل()ثكنورالعوا-25

I iAV.

لهمفمق،جامعةمطبعة،والفلسفةالكلام:عالهل()ثكتورالعوا-26

196؟لمشق

الحجازيهَ،المطبعة،العلافالهنيلأبو:(مصطفى)علىالغرابى-27

.1954القاهرة

دار،العرببةالفلسفةتاريخ:)خليل(والجر)حنا(الفاخورى-28

.1958-1957بيروت،المعارف

الطمافهَ،دار،والأبالئاريخفىالكيسانيةوداد(:)الثكتورهَالقاضي-29

.1974بيروت

أبوو،لجماعةالسنةأهلإمام:(الفتاحمجدعلي)لهكتور1لمغربي-30

.9851القاهرة8وهبةمكئبة،الكلاميةوأرارهالماثريديمنصور

،
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31-

32-

33-

34-

35-

36-

rv-

rA-

rq-

40-

،صللمهلرو؟7إجه!

لحرءوظعمفةوفكرأعَيدةلهخولرج:علمر()لهكتورالنجار

.iii.العَاهرة"!معارف

صم،در8مال!مالافيولهدصة!فكررج!:الحع!ن(البوالنثوي

.)974الكو!ث

فىء،الام!حمفي!فلع!فىالفكرنئمأة:م!همي(قى)لهكنورالنان!ار

.971؟لهفاهرة،المعرتدار،الأول

فيء8مال!مألافيالفلعمفيلهفكرنفمأة:م!همي(قى)دكنورالناثمار

.؟969!قاورة،المعارفدو،وتطوره(التفميع)نشأةلهئاني

في)فراعةالمعنزلةغدلهنقيلهخطب:أم!رك)دكنورالوفلي

ثعاص6،ولهتوزيع!نفمرالربيهْمصر،لهنفكي(المقياسمعضلة

1997.

،!عاورةالمصر!ة!نهضةمغبة8لامعححرجف:(دمحأ)أمين

iya\."

ثعاصة8المصر!ةةم!نلامكتبة،لاسلامضحى:)احمد(أم!

1973.

ثعاسة،المصر!ةةم!ن!مكلتة8يلاسلامظهر:)احمد(!!

1114.

لاوللهحز.،!مح!مالامذاب:لهرحمن(مجد)دكتوربعوي

.؟71iبووت5للملا!لهطمدر،والأشاعرة()المضزلة

لهثثيلهحزء8!مال!مالامذاب:لهرحن(مجد)لهكنوربعوي

"+..،-؟973بووت"للمح!طلهطمدر،(ةط!ؤلاو)الاسمامجلية
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ي!لرولملهـ؟جعهص.لم

الإيمانبة،ولمحمولهاالاسلامبةالفرق(حمد(:الفتاحمجد)لهكتورفؤاد-83

.0202الاممكنثر!ة8والنغمرالطباعةلثنياالوفاءدار

8 t-الفلسفيالفكرفيالمسؤولةالحرية:نصر(ممامي)ثكتورلطف

.1977الفاهرة،الحثبئةالحر!ةمكنبة،الأسلامي

للمسلمدِنالثينيةالحكمةمننماذج:نصر(سامي)ثكتورلطف-85

..1978الفاهرة،رافتممعبدمكنبة،الكلاصة()الفرق

دار،المضزلةغدالسيالمميلهفكر:(نجاح!كئورةمحسن-86

.\96Iة!ا!1لمعارف،

)رقمالعربأعلامةل!علس،للجويني:حعمين(ة!ىف)ثكتوَرةمحمود-87

بلا!قاهرة،والنشروا!دلباءفي!تللالمصرلةلهموهسة،(40

تارلهخ.

AAلهكزامبة()مذهبالمسفمينغدالتجعميم:محمدأ!ه!م)-مخئار،

.؟97؟الفاهرة

ولهَطبيمَه،منهجالاسلاميةالفلسفةفيبيومى(:يراهيم)لمحكنورمثكور-89

96لهعَاهرة،المعارفدار A؟.

الأنجلومكتبة8الاعتزاليةالبصرةمثرم!ة:ممعيد()لهكتوِرمراد-09

.1992!فاهرة8المصربة

مكتبة،والفلعمفيةالكلاهيةو؟راوةمتو+ابن:م!عيد()لهكتورمراد-91

.991؟المَاهرة،المصربةالأنجلو

دار،الام!لاهيةالعربثةالفلعمفةفي،لماليةالنزعات:)حي!(مروة-92

.1988بووت8الفارلبي

،!!ي
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93-

94-

95-

96-

9Y-

98-

لرويلر!ر!هصلملعهلم

-القا!ة،الشروقدير8المؤكفيالغميعة:جواد()محمدمغنية

ئاريخ.بلابيروث

ود،وتطورهاالأفمعر!ةنثماة:الحميد(مجدجص)لهكتورموسى

.؟975بيروت،اللبنانيالكتاب

،1لمعارفدار،والفلسفةالقرآن:(ف!مويمحمد)دكتورموسى

.1968الفاهرة

الفاضيغدوالنبوةالفرأن:الستار(عبدسبد)دكنورمبهوب

.؟996!دَاهرة،والنوزيعوالنن!رللطباعةالهدايهْدار،عبدالجبار

مطبعة،الأولالجزء،المعنزلةةف!عظ:(نصريألببر)دكثورنادر

مطبعة،الثانيلهجزء،1950الأممكنرية،ال!ثافةنشردار

.1519بغداد،الرابطة

والكحمبة،السباسيةالام!لامبةلهفرقأهمنصركي(:ألببر)لهكنورنالر

.خ!راتبلابيروت،الكاثوليكيةالمطبعة

،!!ئ
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جع!لرلرو!ي/رهلم!

العرميةجموالمطالموسوكات

الجثيدة()الطبعةالقاهرة،المعارفدير،العربلسان:م!ظورابر

وعلة،،سببمالدَي،ئارلِخبلا

ئحقعق،الكلياث:(الحسينيموسىبن)ايوبالكفوىالبقاءابو

الرسالة،مؤسسة،المصريمحمدودكئوردرويشعثنا!تكنور

199بمِروت r،وعلة.،سبب:ماثئي

،الفنوناصطلاحاتكشاف:للفاروفي(علي)محمدالتهانوى

دكئورالفارسيهْالنصوصئرجم،البعيعمجدلطفيلهكئورئحفيق

القاهرة،للكتابالعامةالمصر!ةالهية،حسنينمحمدالنعيمعبد

سبب.:مادة،1972

مكتبهَشركة،التعريفات:محمد(بنعليالائمريف)السدِدالجرجاني

مادتى:،9381القاهرة،واولأدهالحلبي1لبابيمصطفى،ومطبعة

وعلة.،سبب

اللبناني،الكئابدار،الفلسفيالمعجم:(ل!مج)دكئورصليبا

وعلة.،م!بب:مالهتي،\17iبيروث

إبراهيمدكنورئصثير،الفلع!فيا!جم:العربيةاللغةمجمع

سبب.:مادة19788الفاهرة،الأمير!ةالمطابعهبنة،مثكور

المصريةالهيئة،لهكريمالقرآنألف!معجم:العرببةاللغةمجمع

.9701الفاهرة،للكنابالعامهَ

المجلس،الإسلاميالفكر(علامموسوعة:1لباحئينمنمجموعهْ

.4002لهمَاهرة"الإسلاميةللشؤونالأعلى

،
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،صى،لعهلرول!إجع!

ثكتورإشرات،العربيةالفلسفبةالموم!وعة:الباحثينمنمجموعة-9

.9681بيروت،لهربيالانماءمعهد،زيادةمعن

النرجمة،الاسلامبةالمعارفدفرة:المسدت!رمَنمنمجموعة-01

تاريخ.بلالهقاورة،الشعبدار،الرببة

؟81
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جعلرلمهدرومرلم!

العربيةال!المتزهمةالمرامة

ثرجمة،التاريخفيومركزهالربيالفكر:(لاسي)ديأوليرى

.1972ببروت،اللبنانيالكتابدار،البيطارإسمامجل

محمدنرجمة،الاسلامفيوألانمر!عةالعفبدة:)أجناس(جولثنسبهر

دار،القالرعبدحسنوعليالحقعبدالعزيزوعبدموسىبوسف

1946الفاهرة،المصريالكانب

دكثورترجمة،الإسلاعيالثفس!رمذاهب:)أجناس(جولثشميهر

ثاريخ.بلاالقاهرة،النجارالحليمعبد

محمدلهكنورنرجمة،الإسلامفيالفلسفةناربخ:(.ج)ت.بوردي

والناثم!ر،والترجمهْالتأليفلجنةمطبعة،ريدةأبوالهاديعبد

.1957"القاهرة

فهميمحمودلهكنورنرجمة،الربيالنراثناربخ:)فواد(.سزكين

للكطاب،العامةالمصريةالهيثة،الفضل(بوفهميوالثكتورحجازى

iالفاهرة YA(.

دكتورئرجمة،الإسلا!يةالفلسفهَئاريخ:ماجد()لهكتورفخري

.9741ببروث،للنشرالمئحدةالدار،أليازجيكمال

الرحمنمجددكنورنرجمة،والشبعة!خوارج:)يوليوس(فلهوزن

.1976الكوبت،المطبوعاتوكالة،بثري

الأسئمبينالدينيالفكرفلسفة:)لويس(وغرلهيه)جورج(قنواتي

دار،جبرنريدولهكنورالصالحصبصلهكنورثرجمة،والمسبحية

.9671بيروث،للملالمِينالعلم

،!!ي
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جعلمصل!لرولملر

بنوفاةحتىلهينابيعمنالاسلاميةلهنلع!فةخ!رت:)هنري(كوربان-9

تامر8علرفمرلجعة،فيع!وحس!مروةنصوئرجمة،رشد

.6691بيروت،اثصبدارد

ترجمة،الهجرىالربعالقرنفيالاسلاميةالحضارة:\لهم()متز-01

الكتابودارالخانجيمكتبة،ربدهَأبو1لهاديعبدمحمدثكنور

.7141بيروت-الفاهرة،الربي

،وضحاهالإسلامفجرفيرنثَفلاوالقضاء:(مونتجمري)و.واث-11

العامةلهمصر!ةالهئة،الشبخالرعدالرحمنمجددكنورترجمة

.1998القاهرة،للكتاب

مجدلبيبمصطفىترجمة،لهمنكلمينظسفة:(.أ)هاريولفسون-1"

.5002لهقاهرة،للئثفةالأعلىالمجلع!،الغنى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


جعلرولمبر!لمثاهصلمأ

جنبيةلاا!جلمراا

.19211- Carrade Vaux: Les Penseure de L' Islam. Paris

2- De Boer: Atomic theory (Muhammadan), Article in the

.Encyclopedia of Religion and Ethics

:(.M!مح Islamic Occasionalism and its Critique by Av)3-3!لالهـلة

.1958and Acquinus, London

4- Frank (Richard): The Metaphysics of CedBengcongto
-Abl-لل!؟لة uayll

.1885,5-Huges (T.P.): A Dictionary of Islam

6- Macdonald: Development ofMuslim Theology, New York

+.1903

Creationحقهة!ء!ا and At-كاه7-*حacdold: Coto

Muslim!لة1927. Scholostic Theology, Article in Isis Bulle

,Cosmolgyه!ح mbi8حف!كلة- Nasr (S..H.): An Introduction to Isl

،.له!9

.19479- Tritton: Muslim Theology, London

.1962R): Greek into Arabic,Oxford10لو- Walzor

.193211- Wensinck (A.I): The Muslim Creed, London

ئ!يم،
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لملغفوت

!فترتعالموفى

......................................................*ص

:الىاولالفعل

.......فئوعواطاوتع!ف!وفو"،الحكعل!

....................وموفوممهالكلاءكلعتعريف

............................500الكلأءكلمتيمية

.......،!لاكلعةأ!ثينعواملى

الأولالقرقفيللمسلهنطعميامبالواقى:أولاً

..........الكلا!علرنجاثمأةفيهرْتأوالهجريما

الكل!رعل!لنشاةمنطلقأباعتبارهالقرأنا:ثانيأ

علرنشاةنيوأثرهالالأجنييةهئقاىق4ثالنأ

...................................س!لا

..ء...............الإسلا،مقكلميموتفثقيقة

الهاثي:الفعل

شيالمسلا!هلىعه!و!عقالةالهالفكو!التهالمات!ا
.....................،سلهمنحلوا!لن!كا

....................................+.......ةي!مت

.........................................الي!و،ية

..............................ء...ء......بحي!ملا

....................................الفرمىهيانات

؟7

19

22

22

24

2ة

27

rI

rr

30

37
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-،لعك!ب

الموفى

...........................العدلاالثانيالأممل

........................الأصلهذااهمية

.................ةطافىالقهحصطورنفى

...........................الالهىلهلطف

......محمودةغالكالىئهدفافةافع!

.....................الاسمكبرادةحرية

..................العكيكوالقلحنسُحهل

..................الطلأصلعىبَصن

...................والوعيدالوعد4الثالث!الأصل

..ة..................العلبطمللرنبطه

.............فى...........لهثواللأوالصب

..........................الأصاضفكرة

...شرأليعمتالأرضعىالإسكبدا!ة

...............المنزلتن!بالنزلة(همرابعالأصلى

...................،....!ملنااهمية

.........لهمنزلن!!اي!منزلةلهمفصود

...............كم!إللالمعزليلهمفهوم

ل!ا8الات!مهل

........3لهنرفىشلدةaلاكلهل

النكرعقوطنهيبالمعروفيالأمر،طغاسالأكل

....................الخمصةالأصولعلىتعقيب

العثت

12I

؟12

؟؟3

916

11V

8%I

119

120

920
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؟22

122
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،لعقولهذ

الموف!

...................المعتزلةأملا"بعض

.وتم!

127

......................البم!ؤَمعتزلةأعلارأهر

........................صاءبنل!و

..........................بيلىفيعرو

.......................الع!لهونابو

..................العملمىنجدبنمصر

..................................لهنظلم

........................لهجف!يفىالور

.......................لهه!يهكم!و

...ء....."...........ربجهلدمجالقفمى

...................بورشيد!نيعمالوري

.....................يرصبلا!معحلاوب

........................بندادمعقزلةأعلاسهرأ

..........................رمعملابخأبعر

........................الأنرسينثعهمة

...*..................الخوللهحعم!الهو

.......................لهبلخي!قهمممالور

المعتزلةمدفيتبنواالذيقا،طميمفكراط!أور

.................................العل!

.......................نأعقلهصليي

......................ىضنرملاف!رمفهل

،!!ي

27"

127
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هتب!قعل،

الموفو،

...............ء..................+.......ةئبا!ا

.........................................البراقمة

..........................ء..............البودية

..........................ء....هاليونانيةافلسفة

ةحف!امقر

3 A

40

3،

44

86

الهانالفعل

القالأسلا*والعقال!!الفح!كةالتها،اتااه!
.............................الكلهعل!لاليولت!!

............................................ب!مت

ََََََََََََ.افوالتكا

.........................................ذخدم

.............................بالخوايالتع!يف

........................لالغوابئالسيام!ية،الآرا

..........................للخوال!الدينيةالآرأ،

............................".............الينديعة

.........................................مدخل

.............................بالاث!يعةالتعربف

.........................للف!هِعةالسياسية8الأرا

....وتطور؟الكلارعل!ةا!ثنالث!يعيدمفكرأنر

.............................".....أحْيرةكلمة

،!!ن

49

؟ة

52

52

53

6 f

6 r

%9

66

70

75
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،لخفورر-

الموفو4

...................................ء.......ةئجىا

................................ةمس!ملاوالميثعب!ة

...........................................رمةلقةَا

...........................................ةيربجلا

:*ا4ااص

.......................................!ل!ثععلا

...............................بللعترطةالتعريف

..................................شمعة1أمول

........5000000000000000*.....ء....+.....لمهمهد

..........ء...............فثوحيد8الأولالأم!ل

...........................دحون!ىغه

.....................لهذك!ألهصفك

لهفكل...وصفكلهذ!صفكفي!نفرفة

..................!عرر!ةلصفك!ظ

.......................ء..افهلفط!كد

...............بص!سب!افهكمغى

............................يهل"امال!

...ة............لهئوحدعىءلمح!ليتقيي

،!!ن

ا!حةرقى

76

80

85

AA

93

9ء

99

99

؟..

؟.\

9002

903

؟.7

؟.7
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2-

3-

4-

5-

6-

v-

A-

9-

10

12

13

14

15

(*أ

(.)لللألفثتهلا

الإسلامي.الفكرفيالكوننشأةنظريات

.الإسلاممفكريعندالإلهيةالكلمة

الصوفية.عندالموتفلسفة

.الإسلاممفكريعندالأديانمقارنةعلم

الجبار.عبدالقاضيعندالسببية

العربية.الرشديةأزمة

الإسلامي.الفكرفيوالأدبالفلسفةبين

.الهجريالرأبعالقرنمنفيلسوفالخمارابن

الفلسفة؟ما

العلمي.البحثمناهجفيدراسات-

وقضايا.شخصياتالصوفيالفكرفي-

الإسلامية.الفلسفةحدأئقمنقطوف-

.ومناقشاتقضاياالحضارةفلسفةفي-

ولَطوراته.أصولهالإسلاميالتصوف-

الإسلامي.المشرق!فوالفلاسفةالفلسفة-

يلاس!ن!رىْ.ولهنشرالطهاعةلدنيااءلوفيدارنخرت

ضفية
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لملخفولا-

الموفو8

.............................يرمثاخمزلا

...............................يريعحهل

المعتزلهَنبمأفولى

.................العقليالبعثمجالتعديدعدس

........*..........المعتزلةلديالفكرككا8الاسقعلا

........................الوجدانيالجانب!همال

......................ومثالبهاالقرأقخلقمعنة

العئبةوقى

14؟

؟82

143

144

149

147

؟49

Iof

النا!س:ا!فعل

..................والفلسف!"الحكطل!ينالععنة*

............................................ب!مل

.....................بالفلسفةالمعتزلهَنلرمةى

..............................الفر،العوهرنطرية

........................ء................!خل

...........................لصللعاللنر4ارو!مقلا

.............................العاورتناهيإثبات

............................لصالعاحدو3!ثباإ

.................................المستهرالخلق

...................................ةرْحأكلهة

ئِ!يم،

157

159

16؟

i% A

68"

i % i

؟70

971

؟72

ivy
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،لخفولهت

الموفو،

...................................الكموننظرية

.".......................................مدخل

الكموقبفظرلةالقولالفطَا!عليهاأقاروطقيالأسس

..................................الكموقمعنى

........................النظاروعندالكموقنوا!أ

.......................الموجوداتكمون

..........................ىلَضالكمون

........................المنضد!كمون

......بالفكلهو!عاب!قوةدوماكعون

........!عالرططييعيطرفىوطكموفيتفعي

.......................!نطا!لدكاالمداخلةمكن

......بالطفنوعلاقتهاهنطا!عندهعركةهكن

..........ة..................المممههرالخلقهن

....................................أحْيرةكلمة

:اليييا،سالفعل

.....................................الىاشعببعث!علا

..........................الا!نعريةالمةرسةةْا!ث!ن

............اليونانية9النلسفةيرع!ث!فاالمدهب

......اذدثعريالمدهب!ط!مراثل

................*.......طنفملإوطصياغةمرحلة

...................الأ!ن!عر!الملنعباخهمالمرحلة

.....................!فلعمفيور!لاعلرمرحلة

،!!ي

!ا

؟75

lye

176

178

179

179

180

؟80

؟8؟

؟802

iAV

؟85

؟87

؟90

193

؟95

؟99

202

202

203

20ء

http://www.al-maktabeh.com



،لعكولا"

الموفى

.........................والجمودالققليدمرحلة

...............اذ!نيامرةلةىا!راهـال!مبةأهم

...................................وطنقلىالعقل

........................اللهوبي!علىكلالام!ق

..........سهصفات

....................؟كهيةلهصفكرلية

............س!ذكت!؟الص!كة!ع

....لهحلاثةك!مطومك؟كهىلهطمصلة

.......!...........8.....لهخ!ة!صفك

.................................بولزلةيةصه

...........................مع!الأا*رو!هي

..................................سعكطةي!طن

........................يطةلاماسحيفإمكاق

....................سهعكبالوص*ل!هنفي

................ء.......لهف!رمماقسقولهق!ح

....و!ع!هيات*م!هل!بن!يةبكارسر*

.."...................الأولياءكري!تجوزوى

...............ش!ميتر!فقا8شريالمدهي

.......ال!لنيةادرميةنظرقفععريالمدهي

................"!الأيثيامرةمدهبطىثعقيب

،!!ن

!ا

209

2؟7

2؟9

2؟9

222

V"

232

Try

239

.28

2،9

2،3

2،5

2،8

251
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،لغنهـياته

ي!وفى

:السا+الفعه

.................................للفلسفة!لا!فلالق!

........................الفلاسفةوت!انتالغزالى

................................العالمقةءةلْايم

..................................الأوىالعجة

.................................طفانيةالعجة

ء................................طثالفةالعجة

...+.........................الأودطعبةنقد

..............................الفافيةالعبةدَعل

..............................الفالظالعجةتقد

.....ة..ال!زنياتدلهنبالكلياتاثهكلمميئمالة

........................الإْج!ا،بعثإن!ميعألة

...........................................تعقيب

رتمص

26

26

26

21

26

26

26

26

TV

27

.....ء.+..........................ء..والأثالععا،لماه!

+..ء..............................العرييةالمعادر

ء...500000000000000000000000000000العرييهَالمرا"

....50000000000000000!عربيةإل!المترجمةالمرا"

+."..................الهربيةلمعامم4الموسومات

....ء............................اذجنبيةالمراجو

!!يم،

281

TAT

291

306

308

3؟.
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